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• Albert van den Bosch over politiek en het ambt:
'Niet voor bange mensen'
• Rol van burgemeester bij polarisatie: Investeren in vredestijd
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2 Eigen begroting rechtspraak
De SP wil de rechtspraak een eigen
begroting geven. Zo wordt de onafhankelijkheid van de rechter beter benadrukt. De Tweede Kamer
gaat het wetsvoorstel bespreken.
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Cybersecuritywet
vervangt straks
meldplicht
Het kabinet is van plan het wetsvoorstel voor de invoering van een
meldplicht cybersecurity in te trekken. Dat staat in een wetsvoorstel
dat minister Blok van Veiligheid en
Justitie heeft gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De meldplicht
wordt ingevoegd in een nieuwe
Cybersecuritywet (Csw), die ook een
aantal nieuwe Europese verplichtingen bevat.
Met het voorstel voor de Csw zet
Blok een Europese richtlijn om in
nationale wetgeving. De richtlijn
is bedoeld om meer samenhang te
brengen in het Europese beleid voor
gegevensbescherming. De Europese
lidstaten hebben nu nog allemaal
hun eigen verplichtingen. ‘Dit leidt
tot een sterk wisselend niveau van
paraatheid bij incidenten en een
ongelijk niveau van bescherming
van consumenten en bedrijven,’
schrijft Blok in de toelichting op het
wetsvoorstel.
Volgens de EU-regels moeten lidstaten onder meer beter samenwerken.
Omdat de eisen uit die richtlijn
veel overlap hebben met de Wet
gegevensverwerking en meldplicht
cybersecurity (Wgmc), worden de
bepalingen uit dat voorstel ‘beleidsneutraal geïncorporeerd’ in de Csw.
De Wgmc ligt nu voor in de Eerste
Kamer, maar zal daarom worden
ingetrokken. Nederland moet de Europese richtlijn uiterlijk medio mei
volgend jaar in nationale wetgeving
hebben omgezet. (RvdD)

Aangenomen
wetsvoorstellen
T WEEDE K A MER
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▪ 34570 Herziening heffingenstelsel
Diergezondheidsfonds
E E R S TE K A ME R

(

▪ 34584 Wijziging Wet inburgering
e.e.a. wetten i.v.m. toevoegen
onderdeel participatieverklaring aan
inburgeringsexamen en wettelijke
vastlegging maatschappelijke
begeleiding
▪ 34377 Wijziging Kieswet i.v.m.
afschaffen mogelijkheid voor
politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen
Vanaf pagina 9 vindt u een compleet
overzicht van Nederlandse wet- en
regelgeving (15 t/m 28 juni 2017)
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5 Aansprakelijkheid bij robots
Robots, zoals zelfrijdende auto’s,
kunnen steeds meer. In het Europees Parlement is een voorstel
gedaan om de aansprakelijk te regelen in het geval van ongelukken.

REDACTIE@SCONLINE.NL

8 Onzekerheid over stikstofbeleid
Is het stikstofbeleid PAS in overeenstemming met de EU-natuurregelgeving? Die vraag heeft de
Raad van State voorgelegd aan
het Europees Hof van Justitie.

VOLG @SCREDACTIE OP TWITTER

Kamer verrast door uitleg over
wettelijke bedenktijd overnames
De wettelijke bedenktijd van
een jaar bij vijandige overnames gaat pas lopen nádat
de aandelen van eigenaar
zijn gewisseld. Met die uitleg
verraste minister Kamp van
Economische Zaken vorige
week de Tweede Kamer.
ECONOMIE
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Wat houdt de wettelijke bedenktijd
van een jaar bij vijandige overnames precies in? Kamp kondigde de
maatregel eind mei in een brief aan.
Een wetsvoorstel moet nog gemaakt
worden. Tijdens een debat vorige
week gaf de minister details over de
invulling. Dat leidde tot twee verrassingen – en veel nieuwe vragen.
Allereerst komt er dus een bedenktijd die pas gaat lopen, nadat de
overname heeft plaatsgevonden.
‘Het is niet zo dat wij met dit voorstel van een bedenktijd van een jaar
een overname kunnen blokkeren,’
aldus de minister.

wat wij maximaal op dit punt kunnen doen’.
Het bestuur van de overgenomen
vennootschap zou de bedenktijd
kunnen gebruiken om ervoor te
zorgen dat andere belangen dan
die van de aandeelhouders ‘alsnog
aandacht’ krijgen. Bijvoorbeeld de
belangen werknemers, leveranciers
en klanten. Tevens moet hiervan
een ‘preventieve werking’ uitgaan
tegen vijandige overnames. Wie een

Nederlands bedrijf op het oog heeft,
kan beter kiezen voor ‘constructief
overleg’, zo is de boodschap.

Tweede bedenktijd
De tweede verrassing die de minister serveerde, is dat er wat hem
betreft nóg een bedenktijd in de wet
komt. Die gaat in ‘op het moment
dat activistische aandeelhouders
zich in de algemene vergadering
van aandeelhouders manifesteren’.

Wat deze bedenktijd dan precies
inhoudt en hoe ‘zich manifesteren’
moet worden gekwalificeerd, zijn
vragen die Kamp nog niet kon
beantwoorden. ‘Het is niet helemaal
duidelijk,’ concludeerde GroenLinksKamerlid Tom van der Lee. Hij heeft
desondanks oren naar de plannen.
‘Wij zien met spanning uit naar het
wetsvoorstel. Het lijkt me best een
prestatie om dat juridisch goed te
verankeren.’ (RS)

Verplichte gasaansluiting geschrapt uit de wet

Verbazing
D66-Kamerlid Jan Paternotte gaf
uiting aan de verbazing van de
Kamer. ‘Ik, en volgens mij geldt
dat ook voor een aantal collega’s,
ben er steeds van uitgegaan dat die
bedenktijd al zou moeten ingaan na
het vijandige overnamebod.’
Maar de mogelijkheid om overnames te blokkeren zou in strijd zijn
met het Europees recht. Een bedenktijd erna is volgens Kamp ‘gegeven
het juridische kader dat door de
Europese richtlijnen is neergezet,

De verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft
hiervoor vorige week een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Op de foto een protestactie in Den Haag, eveneens vorige week,
tegen het Nederlands gasbeleid. Met een gebreide deken van 500 vierkante meter wordt opgeroepen de gaskraan snel dicht te draaien: voor
Groningen en het klimaat. Foto: Frank van Beek/HH

Flitsfaillissementen in strijd met de wet
Het Europese Hof van Justitie
heeft een streep gehaald door
de huidige praktijk van voorgekookte faillissementen oftewel pre-packs in Nederland.
Vakbond FNV werd onlangs
daarover in het gelijk gesteld.
ECONOMIE
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De rechter deed uitspraak in de Estrozaak. Kinderopvangorganisatie Estro
werd in juli 2014 failliet verklaard,
maar maakte dezelfde dag nog een
doorstart onder de naam Smallsteps.
Van de 380 filialen moesten er 130
sluiten. Duizend werknemers werden
aan de kant gezet; de overgebleven
2600 konden blijven, maar tegen
slechtere arbeidsvoorwaarden.

Het Hof heeft nu bepaald dat bij
dergelijke faillissementen, gericht
op het doorstarten van de onderneming, de regels uit de Richtlijn
overgang ondernemingen van
kracht zijn. Deze EU-richtlijn biedt
werknemers bescherming tegen
bijvoorbeeld ontslag. Een uitzondering hierop, zo oordeelde het Hof,
mag alleen gemaakt worden voor
faillissementen die gericht zijn op
liquidatie van het vermogen.
FNV is tevreden over de uitspraak en
spreekt van ‘een definitief einde van
pre-packpraktijken in de huidige
vorm’. Volgens de vakbond hebben Estro en Smallsteps misbruik
gemaakt van het ‘flitsfaillissement’
om op een goedkope manier van
personeel af te komen. De afgelopen
jaren zijn honderden van deze fail-

lissementen uitgesproken, waarbij
werknemers – ten onrechte, naar nu
blijkt – op straat werden gezet.
Mogelijk krijgt de uitspraak ook
gevolgen voor de Wet continuïteit
ondernemingen I (WCO I), die bij
de Eerste Kamer aanhangig is. De senaat stelde de behandeling van het
wetsvoorstel uit in afwachting van
de uitspraak. Het kabinet heeft eerder echter gezegd dat de uitspraak
geen gevolgen hoeft te hebben voor
het wetsvoorstel.
Met WCO I formaliseert het kabinet
de pre-pack in de wet. Nu nog worden de voorgekookte faillissementen
uitgevoerd zonder wettelijke basis.
Het wetsvoorstel zegt niets over de
toelaatbaarheid van ontslagen in een
pre-pack, waaraan de rechter nu dus
wel invulling heeft gegeven. (RS)

SC gedurende
het zomerreces
De Tweede Kamer vergadert deze
week nog en gaat dan tot begin
september met reces. In deze
periode zal SC Krant niet verschijnen. Wel komt begin augustus een
speciale online (pdf-)krant uit met
een overzicht van eerder verschenen officiële publicaties. Voor het
laatste nieuws over wet- en regelgeving kunt u in juli en augustus
terecht op www.sconline.nl. De
(gratis) nieuwsbrief versturen we
vanaf 10 juli tweemaal per week,
op dinsdag en donderdag. De eerstvolgende krant komt uit op dinsdag 5 september. Redactie en
uitgever wensen u een prettige
zomer toe.
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Meer informatie: www.sdu.nl/sc

SC volgt en duidt wetten en regels via SC Krant, SC Online, SC Alert
en SC Mail.
 Alle informatie over wet- en regelgeving, zoals nieuws, achtergronden,
opinie, wetsvoorstellen en officiële publicaties, bij elkaar op één plek
 Duiding van de gevolgen van nieuwe of veranderende wet- en regelgeving
door een deskundige redactie
 Volledig, gestructureerd, actueel en uitstekend doorzoekbaar

commentaar
Nieuwe ronde, Nieuwe kansen

Het einde van het jaar nadert alweer. Een goed moment
om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Maar
liefst 93 burgemeesters gingen afgelopen jaar aan de
slag. Ze zijn jonger en er zijn meer vrouwen.
In dit Burgemeestersblad blikken we terug op de
Vakatelier 2017 en spreken we met Albert van den Bosch,
voormalig burgemeester van Zaltbommel, die sinds de
parlementsverkiezingen lid is van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Verder besteden we aandacht aan polarisatie en de rol van de burgemeester: Het beste moment
om het gesprek aan te gaan is in vredestijd. Dat laat niet
onverlet dat de burgemeesters hun bevoegdheden zorgvuldig moeten gebruiken op het moment dat dat echt
nodig is. Een ervaringsdeskundige van het Schakelteam
Personen Verward Gedrag gaat in op het belang van (na)
zorg voor familieleden. Volgend jaar staat in het teken
van de gemeenteraadsverkiezingen: nieuwe ronde, nieu-

we kansen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en erna is de burgemeester de continue factor.
Wisselingen in colleges en raden vragen om een burgemeester die een goed (bestuurs)team weet te vormen.
Zeker in een tijd waar de burgemeester wettelijk verantwoordelijk is voor het bevorderen van de bestuurlijke
integriteit. Tijdens de jaarlijkse Lochemconferenties gaan
we in op deze uitdagende opgave. Burgemeesters die
zijn geplaatst voor een van de conferenties kunnen zich
weer verheugen op een boeiend programma. Ook heeft u
inmiddels de opleidingengids ontvangen met daarin een
gevarieerd aanbod om u nog verder te bekwamen.
Het NGB-bureau wenst u een veilige jaarwisseling en een
inspirerend 2018 toe!
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Albert van den Bosch

Van burgemeester

We spreken regelmatig met burgemeesters die een bijzondere overstap hebben gemaakt. Dit keer een
gesprek in de VVD-fractiekamer van de Tweede Kamer op het Binnenhof met Albert van den Bosch, voormalig burgemeester van Zaltbommel en thans Tweede Kamerlid voor de VVD.

‘I

k was gelukkig als burgemeester in Zaltbommel. Een aantal jaar geleden zat ik tegen mijn
tweede herbenoeming aan. Ik was toen 60
jaar en wilde graag nog een keer voor mijn pensioen
iets anders doen. De Eerste Kamer in voor de VVD,
dat leek mij leuk. Tijdens mijn laatste Lochemconferentie sprak ik met Arno Brok die tegen me zei: “Pas
jij qua karakter en houding niet beter in de Tweede
Kamer?”. Tot het laatste weekend voordat ik het
kandidaatstellingsformulier moest inleveren, heb ik
getwijfeld. Totdat mijn zoon, die destijds 15 jaar was,
de leiding nam en tegen me zei: “Pap, je hebt altijd
tegen ons gezegd dat we onze dromen moeten najagen. Nu krijg je de kans, ze willen je zelfs hebben.
Die moet je grijpen”. Toen was ik om.’

‘Uiteindelijk is zowel de politiek als het
ambt niet voor bange mensen’
Afscheid en opnieuw beginnen
‘Vervolgens voer je gesprekken met mensen en volg
je allerlei kadercursussen, waar ik overal de oudste
was overigens, en dan gaat het balletje rollen. Ik heb
altijd aangegeven dat ik niet bij de top van de fractie
wilde, maar wél op een verkiesbare plek. Je geeft
toch iets moois op. Het gaf me dan ook een dubbel
gevoel om mijn raad en college op de hoogte te stellen van mijn overstap naar het Haagse. De reacties
waren echter overweldigend positief en ik heb een
prachtig afscheid gehad. Gedurende een week ben
nog in dubbelfunctie geweest en toen begon ik weer
opnieuw.’

Forensen
‘Zowel als burgemeester en politicus moet je goed
kunnen aanvoelen wat er leeft in de samenleving.
Daarnaast moet je voor je mening uit durven te
komen en je nek durven uit te steken, want uiteindelijk is zowel de politiek als het ambt niet voor bange
4
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mensen. Je bent onderdeel van een team en samen
moet je het doen. Verschillen met het ambt zijn er
ook. Albert: ‘Hard werken is relatief, het maakt geen
verschil of je burgemeester of politicus bent. Als je
ergens door gepassioneerd bent, dan doe je dat
gewoon met veel plezier. Ik kon in Zaltbommel echter
op mijn fiets naar mijn werk en af en toe thuiswerken.
Nu ben ik een echte forens en sta ik op maandagochtend op het perron met mijn broodtrommel onder
mijn arm. Ik verblijf minimaal 2 dagen en nachten in
Den Haag. Dat zijn symbolische emotionele verschillen. Wat een echt verschil is met burgemeester zijn, is
het beheer op je agenda. Als ik als burgemeester met
een zwaar onderwerp te maken had, kon ik nog wat
schuiven of een afspraak verzetten. In Den Haag heb
je dat niet in de hand. Je bent een kleine zelfstandige en er zit een gigantische druk op je agenda. Daar
moest ik wel aan wennen in het begin. De omgangsvorm met collega’s is anders maar ook leuk. Bij een
raadsvergadering schudde ik bijvoorbeeld altijd eerst
iedereen de hand en praatten we na afloop nog wat
bij. Bij de fractievergadering in de Kamer wuift iedereen wat bij binnenkomst en stuift gelijk na afloop
weer weg.
Ook daarop had mijn zoon een mooie opmerking: “Je
was nummer een als burgemeester, nu ben je een
van de velen…” Een prettig verschil met burgemeester zijn is wel dat ik na 13 jaar niet meer met mijn
telefoon naast mijn bed slaap. Dat geeft rust. Ook de
weekenden kan ik volledig aan mijn gezin besteden,
naar de voetbal gaan van mijn zoon. En ook kan ik
straks op Oudejaarsavond weer eens wat drinken of
bij vrienden op bezoek gaan.’

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
‘Ik kijk met belangstelling naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer niet zozeer als burgemeester,
maar als inwoner van Zaltbommel, VVD-er en kamerlid. Ik ben kort na mijn afscheid als burgemeester
weer eens naar een ledenvergadering van de partij
geweest. Achter de schermen heb ik me hier en daar
wat bemoeid met de lijst. Ik ben benieuwd of de lokale partij verder oprukt en hoe de VVD het gaat doen.’

tot politicus

Fotografie: Jan Zandee

Aanstellingswijze
‘Zowel als (ex)-burgemeester en politicus kan ik daar
kort over zijn: Je moet het kind niet met het badwater
weggooien. De aanstellingswijze is iets waar je heel
zuinig op moet zijn. Het gaat er niet om of een gekozen burgemeester beter, democratischer is of niet.
We moeten eerst de systeemdiscussie aangaan.
Verander je de aanstellingswijze, dan verander je het
gemeentelijk bestuur wat weer gevolgen heeft voor
de samenleving. Ook moet je goed blijven kijken naar
de rol en bevoegdheden van de burgemeester.’

Albert van den Bosch (1955) was ruim 13 jaar burgemeester van Zaltbommel. Daarvoor werkte hij onder meer voor de Arrondissementsrechtbank en het OM in Utrecht en is een tijd werkzaam geweest in
het bedrijfsleven en als zelfstandig adviseur. Van 1998 tot 2004 was
hij lid van de gemeenteraad van Utrecht voor de VVD, waarvan hij
enige jaren die fractie leidde. Zijn politieke drijfveren zijn nog niet
afgeschud en thans is Albert Tweede Kamerlid voor de VVD. Daar is
hij is woordvoerder interbestuurlijke verhoudingen, herindelingen,
openbaarheid van bestuur, arbeidsvoorwaarden collectieve sector,
rechtspositie politieke ambtsdragers, alsmede veteranenbeleid.
Positieve eigenschappen: enthousiast, benaderbaar en oprecht.
Minder positieve eigenschappen: soms ongeduldig en chaotisch.

Lokalo
Op de vraag of Den Haag een goed beeld heeft van
burgemeesters in Nederland, peinst Albert even.
‘Laten we voorop stellen dat ik niet voor niets ben
gevraagd om Openbaar Bestuur als portefeuille op
me te nemen. Binnen mijn partij noemen ze mij de
“lokalo”, iemand die begrijpt hoe het op gemeente-

lijk en regionaal niveau werkt. Daar is op landelijk
niveau duidelijk behoefte aan. Ik zal mijn uiterste
best doen om aandacht te blijven vragen voor de
positie van de burgemeester.’ <
Anouck Haverhoek/NGB
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Professionaliseringsfonds burgemeesters bestaat 15 jaar

Opleidingengids voor
burgemeesters 2018
Medio december ontvingen de burgemeesters de Opleidingengids 2018 van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters. Voor het komende jaar bevat de gids 30 cursussen en trainingen,
variërend van losse eendaagse workshops tot verdiepende leergangen. Ten opzichte van voorgaande
jaren valt op dat er een aantal stevige programma’s aan zijn toegevoegd.

H

et paradepaardje in het programma 2018 is
de leergang ‘Publiek leiderschap; burgemeester in tijden van verandering’. Dit leiderschapsprogramma is in samenwerking met de Universiteit Leiden opgezet en staat in het teken van de
toekomstige uitdagingen voor burgemeesters en wat
die aan leiderschap vragen. Leiderschap in tijden van
verandering vergt dat burgemeesters ook onverwachte situaties goed kunnen duiden en daarbij voortdurend de eigen rol en meerwaarde scherp voor ogen
houden.
Het programma besteedt aandacht aan de verschillende leiderschapsdilemma’s, die uit onderzoek
onder burgemeesters naar voren komen. Aansprekende voorbeelden en vernieuwende oplossingen uit
binnen- en buitenland passeren de revue. De nadruk
in het programma ligt op praktijk-leren, waarbij de
eigen ervaringen en leervragen van de deelnemers
leidend zijn en de toepasbaarheid in de eigen
(toekomstige) werkcontext centraal staat. Het
programma biedt een mix van enerzijds ruimte voor
het delen van eigen ervaringen en het experimenteren met andere manieren van denken en doen; en
anderzijds het aanreiken van nieuwe inzichten uit wetenschap en
(internationale) praktijk. Diverse
hoogleraren uit uiteenlopende
wetenschapsgebieden participeren
in het programma dat drie tweedaagse blokken omvat, gevolgd
door 2 aanvullende losse dagen
voor verdieping op maat.

Betekenisgeving
Nieuw is ook de leergang (vier 24
uurs-sessies) met de opvallende
naam ‘De droom van elke burgemeester’ rond het gedachtengoed
van prof. Wim van Dinten en de
Stichting Sezen. In het programma
6
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leren de burgemeesters de leefwereld van inwoners
en de systeemwereld van de gemeente met elkaar te
verbinden en hoe je een oordeel kunt ontwikkelen of
het goed gaat en waar het beter kan. Herkennen hoe
beslissingen van het bestuur en vormen van werken
en organiseren het voor medewerkers onmogelijk
maken om uit te gaan van degene die ze geacht
worden te helpen. Het inzicht in vormen van werken
en organiseren is gebaseerd op betekenisgeving. Dat
ga je ook gebruiken bij het oordelen over andere
organisaties waarmee de gemeente samenwerkt,
waaraan taken zijn overgedragen of werk is uitbesteed. De opleiding geef zicht op hoe kwaliteitsverbetering leidt tot tevredenheid en vaak forse kostenvermindering.

Mediationvaardigheden
Terug van weggeweest is de opleiding Mediationskills
voor burgemeesters. Afgelopen jaar stond deze niet
in de gids, nadat de 10 jaar ervoor ruim 150 burgemeesters deze opleiding al gevolgd hadden. In deze
training ontwikkelt men specifieke mediationvaardigheden, die breed toepasbaar zijn. In plenaire sessies,
rollenspellen en het werken in subgroepen trainen de
deelnemers deze vaardigheden. Er wordt gebruik
gemaakt van films en demonstraties en er is een
focus op de daadwerkelijke conflictsituaties van de
deelnemers. De opleiding bestaat uit drie tweedaagse blokken, waarbij de deelnemers tussendoor ook
nog lesstof bestuderen.

En er is nog veel meer . . .
De opleidingengids 2018 omvat nog veel meer
beproefde opleidingen en nieuwe trainingen en
cursussen. De burgemeesters zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven. U kunt de gids ook
downloaden via www.burgemeesters.nl/gids2018. <
Ruud van Bennekom/NGB

Burgemeesters met lef

De afgelopen weken heeft een aantal collega’s
zich mogen verheugen in het middelpunt van de
belangstelling en van de publieke opinie te
staan.
Marga Waanders (Dongeradeel) zou het voorbeeld zijn van burgemeesters die te makkelijk
grijpen naar het argument van openbare orde en
veiligheid en daarmee fundamentele rechten in
ons land met voeten treden. Mag ik ook een
ander geluid laten horen?
Hoeveel demonstraties zouden er het afgelopen
jaar met goedvinden van burgemeesters in dit
land hebben plaatsgevonden? Was ook in
Dokkum niet alles erop gericht om ook daar een
demonstratie mogelijk te maken. Wat als je dan
op een laat moment geconfronteerd wordt met de
reële dreiging dat een kinderfeest in een grimmige confrontatie dreigt te eindigen? Geen zwaaiende Sinterklaas die kinderhanden schudt maar
een politiemacht om twee groepen desnoods met
geweld uit elkaar te houden? Naar mijn stellige
overtuiging is de basishouding van alle burgemeesters in dit land om welke demonstratie dan
ook mogelijk te maken. Dat hoort bij onze plicht
om de democratie te beschermen. Laten we dat
vooral blijven doen ons realiserend dat de openbare ruimte van iedereen is en dat basale regels
van fatsoen en veiligheid in acht genomen
moeten worden.
Luc Winants (Brunssum) kon en wilde geen
verantwoordelijkheid dragen voor een bestuur
dat naar zijn oordeel niet integer is. Ondanks alle
informele en formele pogingen is duidelijk geworden dat een burgemeester weliswaar een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om toe te zien op
de integriteit van het openbaar bestuur maar
uiteindelijk geen instrumenten heeft om in extreme gevallen door te pakken. Ook de gouverneur
en minister konden naast de belangrijke steun

die zij geven geen ijzer met handen breken. De
situatie in Brunssum is natuurlijk heel bijzonder
maar ook in andere gemeenten kunnen vergelijkbare problemen spelen: tijd dus om zo snel
mogelijk te voorzien in een instrument dat wel
kan worden ingezet en ons niet afhankelijk te
laten blijven van de (kwade) wil die door een
nipte meerderheid mogelijk wordt gemaakt. De
lokale democratie en de waarden van goed en
integer bestuur vraagt om die bescherming en wij
burgemeesters, zijn een van de beschermheren.
Beide gevallen laten zien dat burgemeesters
stevige mensen zijn die keuzes durven te maken.
Ze laten ook zien dat je daar niet altijd de populariteitsprijs voor krijgt. Ik heb respect voor deze
burgemeesters met lef!
Liesbeth Spies
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De rol van de burgemeester bij sociale spanningen

‘Een burgemeester moet vooral
Een AZC, een nieuwe moskee, of het feest van Sinterklaas. Ze kunnen flinke spanningen tussen bewoners opleveren. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid in je gemeente. Maar wat
is je rol als burgemeester daarin nu precies? En wat zijn goede voorbeelden van handelen bij extremisme, polarisatie en sociale spanningen? De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS, ministerie SZW)
organiseerde over deze thema’s samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een
“Actiediner” waaraan ongeveer 25 burgemeesters uit het hele land deelnamen.

T

ijdens het diner werden burgemeesters uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen.
Bart Brandsma, filosoof, consultant en trainer
en schrijver van het boek “Polarisatie; inzicht in de
dynamiek van wij-zij denken” en Lenka Hora Adema,
Overheidsmediator en opleider/coach bij de NGBopleiding “effectief leiderschap bij polarisatie en
conflict”, ondersteunden het Actiediner. Zij brachten
de gesprekken op gang. Volgens Brandsma moet de
burgemeester in spannende situaties juist niét, in
tegenstelling tot wat in veel vacatureteksten staat,
een “bruggenbouwer” zijn: ‘Spanningen, bijvoorbeeld over een moskee of Zwarte Piet, gaan eigenlijk
nooit over die moskee of Zwarte Piet. Er zit veel meer
achter. Zo was er een gemeente waar een nieuwe
moskee zou komen. Een aantal wijkbewoners kwam
in opstand. Wat bleek? Het ging niet over moslims
versus niet-moslims. Het ging veel meer over mensen
die bang waren dat hun wijk zou veranderen. Dat de
“grote steden-problematiek” in hun rustige wijk zou
binnendringen. Bewoners voelden zich daardoor in
de steek gelaten door de overheid, niet gehoord. Zo’n
moskee wordt dan het vehikel voor de tegenstanders

Bart Brandsma “Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij
denken” www.polarisatie.nl
Lenka Hora Adema www.lenka.nl en www.doedemocratie.nu
Zie ook de training ‘Effectief leiderschap bij polarisatie en conflict’
in de opleidingsgids voor burgemeesters 2018 van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters.
Jakobien Groeneveld is senior communicatieadviseur bij de Expertiseunit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ESS is een unit die zich bezig houdt met het (mogelijk) voorkomen van en omgaan met sociale spanningen in Nederland
die gerelateerd zijn aan migratie. De experts van de unit kennen het
speelveld en de gemeenschappen goed en kunnen gemeenten adviseren over spanningen en preventie van extremisme, polarisatie en
radicalisering. www.socialestabiliteit.nl jgroeneveld@minszw.nl
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om hun ongenoegen te laten blijken. Het is ongelooflijk belangrijk om zo’n wijk te snappen: soms spelen
daar al jaren heel andere zaken. Zorg dat je dat als
burgemeester dus allemaal weet, verdiep je in je
bevolking.’

‘Investeren in vredestijd
is het beste als je wilt
bijdragen aan sociale
stabiliteit in je gemeente’
Lenka Hora Adema bevestigt dit vanuit haar ervaring
als mediator in geëscaleerde conflicten: ‘Een mediation in een gepolariseerde setting start altijd met
erkenning van de afzonderlijke verhalen, de emoties
en de achterliggende belangen. Zo vertelde een
groep bewoners bij een bijeenkomst over de komst
van een AZC dat ze de boel zouden komen platbranden en dat ze niemand zouden sparen. De politie
stond al klaar om ze eruit te zetten. Contact maken,
de woede erkennen en doorvragen leidde ertoe dat al
snel duidelijk werd dat deze bewoners opkwamen
voor de wijk die zich al jaren het afvoerputje van de
gemeente voelde. Toen er eenmaal erkenning voor
was, kwam er een ander gesprek op gang.’

Welke crisis?
Dat beaamt ook burgemeester Miranda de Vries (nu:
Geldermalsen, binnenkort: Etten-Leur): ‘Tijdens de
tafelgesprekken die wij voerden met mensen na de
crisis rondom de komst van een AZC, bleek dat iedereen zijn of haar eigen verhaal had. Van een taalachterstand tot schuldenproblematiek. Sommige mensen
voelden zich al jaren niet meer gehoord door de

géén bruggenbouwer zijn’
Rellen in Geldermalsen (foto: ANP)

gemeente. Dat had eigenlijk niet eens zoveel te
maken met de noodopvang voor vluchtelingen. Dat
was meer de druppel die de emmer deed overlopen.’
Burgemeester de Vries stond met haar gemeente in
2015 wekenlang in het middelpunt van de (landelijke)
mediabelangstelling. Het college had vrij vlot besloten dat er een noodopvang voor vluchtelingen moest
komen. Een deel van de inwoners zag dat helemaal
niet zitten. Voor het eerst werd in Nederland een
gemeenteraadsvergadering stil gelegd, doordat
relschoppers de vergadering verstoorden. Burgemeester De Vries: ‘Wij dachten: er is crisis. We
moeten iets doen om die mensen op te vangen. Maar
de inwoners dachten: crisis? Wat voor crisis? Die
hadden heel andere zaken aan hun hoofd dan vluchtelingen. Toen bleek al snel dat we veel te snel en te
top-down hadden besloten. Ik heb er als burgemeester zeker van wakker gelegen en ook mijn gezin heeft
er last van gehad. Maar opstappen, dat is niet mijn
ding. Zeker niet midden in een crisis. Er was wel een
motie van wantrouwen tegen mij, maar die heeft het
niet gehaald.’

Dialoogtafels met iedereen
Na de rellen in Geldermalsen besloot het college dat
er geen noodopvang kwam. Burgemeester De Vries:
‘Na de crisis hebben we ongelooflijk hard gewerkt om
het vertrouwen van de mensen in de gemeente weer
terug te winnen. Hoe? We hebben een groot aantal
“dialoogtafels” georganiseerd. Letterlijk iedereen in
de gemeente Geldermalsen kreeg een uitnodiging. Ik
zei: We stoppen pas als iedereen zijn woordje heeft
kunnen doen. Uiteindelijk zijn er zes avonden
geweest, ik was er altijd bij. Tijdens die avonden
hoorde ik wat mensen eigenlijk bezig hield.’
Hoewel de Dialoogtafels zeker geholpen hebben, is
er één ding dat nog meer helpt bij het herstel van
vertrouwen. En daarin heeft de burgemeester een
cruciale rol, zo merkte De Vries: ‘Ik moest er als
burgemeester echt zelf zijn voor de mensen. Ik kwam
twee jaar later bij een lokale vrouwenvereniging en
hield daar een praatje. Een vrouw kwam na afloop
naar me toe en zei: “Nu ik u zie, weet ik pas dat het
goed zit. Dat u weer van ons bent”. Het verbaasde me
hoe lang zoiets kan duren. En dat mensen zó hechten
aan mij als burgemeester, maar vooral ook als
persoon.’ Hora Adema is het daarmee eens. Ook zij
ziet hoe belangrijk de houding van burgemeesters is
tijdens (én vooral ook na) sociale spanningen.

Hora Adema: ‘Hoe je wordt ervaren door een ander is
soms gissen, maar wel van wezenlijk belang op het
moment dat je kiest voor een interventie bij conflict
en polarisatie. Zicht krijgen op hoe je wordt ervaren
door jouw inwoners, door feedback te organiseren is
heel nuttig. Het is een open deur, maar bouwen aan
een goede relatie met je inwoners in tijden dat er
geen conflict en polarisatie is, investeren in vredestijd, is de beste investering die je kan doen als je wilt
bijdragen aan sociale stabiliteit in je gemeente.’

Laat jezelf thuis
Een ander punt dat tijdens het Actiediner naar voren
kwam, was het feit dat je altijd jezelf ‘meeneemt’ als
burgemeester. Ook jij hebt je normen en waarden.
Van huis uit meegekregen, of uit de cultuur waar jij
uit voortkomt. Wat als die normen en waarden geheel
niet aansluiten bij de mensen die je tegenover je
hebt zitten? En hoe weet je eigenlijk wat de normen
en waarden zijn van jouw inwoners? Hoe zorg je met
andere woorden dat je alles weet, maar dat je “boven
(of tussen) de partijen” blijft staan?
Voor burgemeester De Vries was dat best een uitdaging. ‘Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen als
burgemeester. Dus die vluchtelingen opnemen. Er
was hoge nood en er kwam een verzoek binnen. Als
burgemeestersblad 87 2017
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In plaats van over Zwarte Piet praten, zou je op zoek
moeten naar wat de voor- en tegenstanders verbindt.
De vraag is dan: hoe kunnen wij als ouders dit zo
oplossen dat al onze kinderen recht wordt gedaan?
Het gaat niet om ons. Vanuit die grondhouding zijn
de oplossingen sneller gevonden dan vanuit de gepolariseerde houdingen.’

Erkenning geven helpt om norm te
stellen

Foto: ANP

college besloten we toen: we doen het. Maar doordat
ik de beslissing nam als burgemeester, ging de crisis
niet alleen aan mij hangen als burgemeester, maar
ook als mens. Ineens was mijn politieke partij (PvdA)
ook weer belangrijk. De tegenstanders van het AZC
voelden daarnaast niet meer dat ik ook aan hun kant
stond.’

‘Demonstraties voor of tegen Zwarte Piet,
gaan nooit over Zwarte Piet’
Averechts
Brandsma herkent de patronen: ‘Veel burgemeesters
denken dat ze moeten “bruggen bouwen” tussen
voor- en tegenstanders. Maar dat werkt averechts.
Het impliceert namelijk dat het hier gaat om rationele
argumenten en mensen die dat rustig zitten te
bespreken met elkaar. Maar in de praktijk draait het
veel meer om emotie. Ga dus niet op de oplossingstoer, maar zorg ervoor dat je weet wat er écht speelt
onder bewoners of in een wijk. Zet je wijkmanagers in
en goede sociale makelaars. En ga op zoek naar het
“stille midden”. Soms blijken er namelijk maar een
paar mensen te zijn die op zoek willen naar de polarisatie (pushers). Probeer daar niet teveel aandacht
aan te besteden en ga het gesprek aan over wat er
écht aan de hand is. Zo kun je als lokaal bestuur
oplossingen zoeken voor problemen die er echt zijn.
10
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Hora Adema: ‘Wat ik vaak zie is dat burgemeesters
het lastig vinden om erkenning te geven aan de partij
waar ze het inhoudelijk niet mee eens zijn of de partij
die zich grensoverschrijdend gedraagt. De neiging is
vaak meteen een norm te stellen. Eerst erkenning
geven voor het verhaal en de emotie van de ander,
helpt om effectief een norm te stellen. Je hoeft het
niet eens te zijn met iemand om erkenning te geven
voor het perspectief van de ander. Je hoeft alleen
maar even naast iemand te gaan staan en te kijken
wat hij ziet. Dus ernaast in plaats van erboven.’ Over
waarom dat werkt vertelt Hora Adema: ‘Eigenlijk is
het heel simpel. We worden als mens nu eenmaal
emotioneel als onze belangen bedreigd worden of als
we dat alleen al denken. Uit hersenonderzoek blijkt
dat het limbische systeem het rationele brein dan
kaapt en op de overlevingsstand gaat. Wil je weten
wat er echt speelt bij mensen, dan moet je dus doorvragen als je emoties ziet. Dan krijg je vanzelf de
belangen op tafel. En als die eenmaal erkend
worden, dan zakken de emoties ook en krijg je vaak
weer een gesprekspartner. Je kunt je wel voorstellen
dat bruggenbouwen, in de zin van begrip vragen van
de ene partij voor de andere partij, terwijl de emoties
nog hoog zitten, leidt tot bevestiging van het
bestaande destructieve interactiepatroon. Tot escalatie en tot verlies van positie van de bemiddelende
partij. De hersenen staan namelijk nog in de overlevingsstand. Iets om rekening mee te houden als
bemiddelende burgemeester.’ <
Jakobien Groeneveld/SZW

Meer informatie
De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) gaan een vervolg geven aan het
Actiediner. In sommige gevallen kan het zijn
dat ESS u benadert voor een actieve rol hierbij
en/of deze activiteit(en) kenbaar te maken
binnen uw eigen netwerken met collega-burgemeesters. Meer informatie? info@ess.nl

DGBW
Integriteit
Chris Kuijpers
Directeur-generaal Bestuur en Wonen

Denemarken en Nieuw Zeeland zijn de minst corrupte
landen ter wereld. Dat blijkt uit de corruptie index
2016 van Transparancy International. Nederland staat
op een keurige 8e plaats, boven landen als Duitsland
en Canada. Landen die hoog staan in de lijst hebben
veel persvrijheid, transparante publieke uitgaven,
een onafhankelijke rechtspraak en integere bestuurders.
Nederland staat er dus prima voor. We kunnen trots
zijn op ons openbaar bestuur. Ons land wordt, een
enkele uitzondering daargelaten, fatsoenlijk
bestuurd. We kunnen de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, al die bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren, niet genoeg prijzen.
Toch kunnen we nog niet tevreden zijn. Want integriteitsschendingen brengen enorme schade toe aan
het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur.
Ook als het er maar weinig zijn.
Bovendien: de wereld verandert en dat levert nieuwe
risico’s op voor de integriteit van ons bestuur.
Belangrijke ontwikkelingen zijn de digitalisering, de
opkomst van sociale media en het overdragen van
rijkstaken aan gemeenten. Lokale bestuurders krijgen
te maken met steeds grotere belangen en steeds

geavanceerdere manieren om die belangen te
dienen.
Uit onderzoek blijkt dat activiteiten die de democratische rechtsorde ondermijnen steeds vaker voorkomen en soms ook diep in de samenleving geworteld
zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld over het intimideren
van politieke ambtsdragers, het financieren van antidemocratische organisaties, en het verspreiden van
nepnieuws ter beïnvloeding van verkiezings- en
besluitvormingsprocessen. Dat zijn serieuze bedreigingen voor ons openbaar bestuur.
Er is dus werk aan te winkel. Maar hoe pak je zoiets
eigenlijk aan? Integriteitsbeleid is niet zo eenvoudig.
Ik geloof er niet in dat je mensen die dat niet zijn,
integer kunt maken.
Wat je wel kunt doen, is politieke ambtsdragers goed
informeren, toerusten, ondersteunen en begeleiden.
Zodat ze vroegtijdig zicht hebben op risico’s en
bedreigingen en handvatten hebben om zichzelf en
burgers tegen deze risico’s te wapenen.
Dat kan bijvoorbeeld door een betere screening van
lokale bestuurders. Dit is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van politieke partijen.
Screening begint met een open en indringend
gesprek. Daarna volgt een risicoanalyse op basis van
een door een kandidaat ingevulde vragenlijst en
open bronnenonderzoek naar nevenfuncties en
mogelijke financiële belangen.
Niet overal wordt dit even grondig aangepakt. En
soms volstaat deze aanpak ook niet. De minister van
Binnenlandse Zaken heeft daarom aangekondigd te
onderzoeken of de mogelijkheden voor screening van
wethouders en gedeputeerden kunnen worden uitgebreid.
Het zijn kleine stappen, maar met kleine stappen
komen we ook vooruit.
Besturen is mensenwerk, dus laten we niet de illusie
hebben dat we integriteitsschendingen helemaal
kunnen uitbannen. Transparancy International waarschuwt dat ook de landen aan de top van de ranglijst
niet immuun zijn voor ondermijnende transacties,
belangenverstrengeling of ondeugdelijke boekhouding.
Voortdurende aandacht voor integriteit is dus geboden. In het belang van een effectief en geloofwaardig
openbaar bestuur.
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Schakelteam Personen Verward Gedrag:

‘Laat ook de familie niet

Joke van der Meulen is lid van het Schakelteam Personen Verward Gedrag. Zij leverde een bijdrage aan
een burgemeestersconferentie in de eenheid Zeeland-West Brabant. Naar aanleiding daarvan vroeg het
Burgemeestersblad om haar bijdrage met burgemeesters in het hele land te delen.

‘I

k ben Joke van der Meulen en moeder van
twee jongvolwassen kinderen. Het opvoeden
van met name mijn zoon was niet altijd
eenvoudig. Het is een kwetsbare en gevoelige jongen
maar dat liet hij niet zien. Hij worstelde met zichzelf
en zocht al op jonge leeftijd zijn heil in drugs. Dit
resulteerde in een psychose op zijn 18e. Oorzaak of
gevolg, ik zou het niet weten maar vind het eerlijk
gezegd ook niet relevant. Na een lange zorgelijke
periode over zijn drugsgebruik, brak een nog veel
heftigere tijd aan. Een tijd waarin ik mijn zoon niet
meer kon bereiken omdat zijn wereld de mijne niet
meer was. Zijn angst was voelbaar en vertaalde zich
vaak in agressie. Hij was een verwarde man.’

geschaamd wat hij allemaal heeft gedaan – zoals het
in elkaar slaan van zijn vader – dat ik hoopte dat er
niet gevraagd zou worden naar mijn kinderen. En
daar schaam ik me dan weer voor, zo ingewikkeld is
het. Mijn verhaal is slechts een van de vele. Verhalen
die vaak niet verteld worden. Ervaringen die vele
levens beïnvloeden op allerlei manieren, ook in uw
gemeente.’

'We hebben dappere
bestuurders nodig in de hele
zorg- en veiligheidsketen'

'Ik voelde me als moeder vaak eenzaam
Ervaringen delen

en machteloos'
Eenzaam en machteloos
‘Ik voelde me als moeder vaak eenzaam en machteloos. Eenzaam omdat ik het niet zomaar met iedereen
kon en wilde delen, en als ik het vertelde, was er
vaak geen begrip voor onze situatie. Machteloos
omdat ik door instanties vaak niet als een ‘relevante
partij’ gezien werd, hij was immers volwassen. Ik heb
me voor mijn zoon geschaamd, zo ontzettend

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam
Personen Verward Gedrag, over de missie van
het team:
'In de ondersteuning, opvang en zorg van
mensen met verward gedrag is het van groot
belang dat de persoon zelf en zijn familie
centraal staan. Dat hulpverleners nauw samenwerken en niet loslaten voordat een ander het
overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen
wal en schip.'

12

burgemeestersblad 87 2017

‘Intussen gaat het een stuk beter met mij. Ik besefte
namelijk dat ik met mijn ervaring iets kon doen. Ik
ben lid van het Schakelteam Personen met Verward
gedrag. Onze opdracht is “het actiegericht faciliteren
van gemeenten en regio’s bij het realiseren van een
goed werkende aanpak voor de ondersteuning van
mensen met verward gedrag” waarbij de mens
centraal staat. We hebben twee jaar de tijd om dit te
realiseren en zijn nu halverwege. Gelukkig gebeurt er
al veel in het hele land en ongetwijfeld ook in uw
gemeente.
‘Een vraag die ik regelmatig krijg is: “wie zijn die
verwarde mensen en hoeveel wonen er in mijn
gemeente?” Deze vraag is lastig te beantwoorden.
Het zijn mensen die in bepaalde situaties bepaald
gedrag vertonen. Het kan iedereen overkomen,
soms als alles in het leven tegen zit. Dat we de grip
op ons leven even kwijt zijn. Afhankelijk van de
mate en het type van verwardheid heeft dit wel
impact op de omgeving. We weten dat er zaken zijn
die op z’n zachtst gezegd niet helpen: onzekerheid
rond de randvoorwaarden van een stabiel leven
zoals inkomen, wonen, zinvolle dagbesteding en
sociale contacten. Ook weten we dat sommige

tussen wal en schip vallen’
mensen crisisgevoeliger zijn. En juist voor deze
groep ontbreken deze randvoorwaarden vaak. Hier
ligt een belangrijke taak voor de gemeente: ondersteun hen zodat iedereen kan meedoen in onze
maatschappij.’

Niemand tussen wal en schip
‘Maar ik zie nog een taak. Ons motto is niet voor
niets “niemand tussen wal en schip”. Niemand, dus
ook de familie niet. Ik hoop dat u zich realiseert dat
ook in uw gemeente veel mensen wonen die een
verhaal hebben. Het is een bijzondere, vaak verborgen groep mantelzorgers die uw steun hard nodig
heeft. Denk aan psycho educatie, maar ook (of vooral) aan de mogelijkheid van het delen van je ervaringen en vinden van steun bij elkaar. Het Schakelteam
roept in haar tussenrapport alle (bestuurlijk) betrokkenen in Nederland op te werken aan een inclusieve
en veilige wijk. Alle bestuurlijke betrokkenen dus ook
u, of misschien wel juist u. Burgemeesters die
denken dat zij alleen een rol hebben als de openbare
orde in het geding is, spreek ik graag aan. We hebben
dappere bestuurders nodig in de hele zorg- en veiligheidsketen om het denken in hokjes te doorbreken.
We hebben burgervaders nodig die er voor hun
mensen zijn, die naast hen gaan staan. U kunt het
verschil maken, zowel voor mensen in crisis zelf als
hun naasten.’

'U kunt het verschil maken,
zowel voor mensen in crisis
als voor hun naasten'
In de adviezen van het Schakelteam staan nog twee
relevante zaken:
Het 24/7 kunnen melden van niet-acute zaken. Familieleden herkennen de signaleren vaak in een zeer
vroeg stadium, maar weten inmiddels dat het eerst
acuut moet zijn voordat er hulp komt. Dat moeten we
voorkomen! Iedere crisis is schadelijk voor de
persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. Een meldpunt waar je je zorgen kwijt kan, is echt nodig.
Er moet binnen elke gemeente een regisseur zijn die
zicht heeft op wat er speelt en ook de positie heeft
om door te pakken. Dit geeft de familie de ruimte om

Joke van der Meulen

er echt voor hun dierbare te zijn en niet alle energie
te verliezen in het organiseren van zorg.

'Een meldpunt waar je je zorgen kwijt
kunt, is echt nodig'
‘Ik heb niet de illusie dat het Schakelteam op 1 oktober 2018 klaar is. Incidenten zullen er altijd blijven,
maar met goede preventie en begeleiding kan dit
aantal wel omlaag. En mocht er dan toch een crisis
zijn, dan zou het zo helpen dat betrokkene en zijn
omgeving niet tussen wal en schip vallen. Met mijn
zoon gaat het overigens redelijk goed. Ik hoop met
dit verhaal dat u zich beseft dat er in elke gemeente
iemand is die het verdient dat er iemand naast hem/
haar gaat staan. Dat er een familie is die uw steun
kan gebruiken.’ <
Joke van der Meulen
www.schakelteam.nl
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Burgemeester Marjan van Kampen doet de Omgevingswet zelf

‘Loslaten is moeilijk, ook

Loslaten. De term is zo veel gebezigd dat hij rijp is voor het jeukwoordenboek. En toch, doe het maar
eens als burgemeester: je niet overal tot achter de komma mee bemoeien. Burgemeester Marjan van
Kampen van Schagen oefent het welbewust. Ze is het aan haar stand verplicht, vindt ze, als bestuurlijk
opdrachtgever voor de invoering van de Omgevingswet.

I

n de meeste gemeenten stuurt de wethouder van
het ruimtelijk domein de invoering van de Omgevingswet aan. In Schagen coördineert de burgemeester. Dat is logisch omdat de Omgevingswet raakt
aan zoveel verschillende onderwerpen, redeneert
programmamanager Mirjam Smakman. Van Kampen
onderschrijft het. Ze ziet de invoering van de wet
bovendien als een vervolg op een organisatieontwikkeling die al langer aan de gang is.

‘Maatwerk vraagt flexibiliteit, dat je
vooraf niet alles in beton giet’
In gesprek
In zijn huidige vorm bestaat de gemeente Schagen
pas vijf jaar, na de fusie met de gemeenten Zijpe en
Harenkarspel. ‘We zijn in beweging om inwoners net
zo goed te bedienen als ze voorheen gewend waren,
of liever beter. Dat betekent dat we niet alleen beleid
harmoniseren maar ook investeren in onze medewerkers. We trainen ze om het gesprek aan te gaan. Hoe
kun je een inwoner die iets van je vraagt zo goed
mogelijk helpen?’ Zo is Schagen gaan werken met de
informele aanpak waarbij inwoners die bezwaar
maken, worden gebeld door een medewerker. Een
andere manier van werken die past in de geest van
de Omgevingswet, zegt Van Kampen. ‘We zijn aardig
op weg, maar het gaat met vallen en opstaan. Het
klinkt simpel, even bellen. Maar voer zo’n gesprek
maar eens, zeker als je gewend was te zeggen: dit is
het beleid en daar moet je het mee doen. Nu is de
insteek: kunnen we er misschien samen uitkomen?
Dat lukt niet altijd, maar vaak wel.’ Krijgen medewerkers daar de ruimte voor? ‘Tot op zekere hoogte,’ zegt
Van Kampen. ‘De insteek van de gemeenteraad en
deze coalitie is ja, tenzij. Maar het blijft voor bestuurders lastig om pas aan het einde van de rit iets te
mogen vinden. Met de raad en het college zullen we
het gesprek aan moeten gaan over wat we loslaten
14
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binnen welke kaders en wat we wel in detail willen
regelen. We zijn geneigd veel te willen regelen, te
weten wat goed is voor de burger. Loslaten is moeilijk, ook voor de burgemeester.’
In het kader van de Omgevingswet doet Schagen een
pilot met het bedrijventerrein Lagedijk. Zonder vooraf
gestelde kaders mochten alle ondernemers en omwonenden in gesprek met de gemeente. De verzamelde
inbreng is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.
Meer dan zestig bedrijven en omwonenden maakten
gebruik van de mogelijkheid, wat een baaierd aan
opvattingen en (tegengestelde) belangen opleverde.
De gesprekken werden hooggewaardeerd, zegt Van
Kampen. ‘Het resultaat is nu geïnventariseerd en
opgeschreven en komt weldra op de bestuurstafel. Dat
is spannend omdat niet alles wat inwoners willen in
de bestaande koers past, er zijn een paar knelpunten.’
Het proces is exemplarisch voor de bestuurlijke verandering die de Omgevingswet met zich brengt. ‘Als je
mensen aan de voorkant laat meepraten en van tevoren niet vaststaat waar je uitkomt, wordt het proces
als een reis. Soms moet je een flink eind omrijden en
uiteindelijk beland je misschien op een andere
bestemming dan je van plan was.’
Het programma Invoering Omgevingswet steunt in
Schagen op vier pijlers: beleid- en regelgeving,
houding en gedrag, organisatie en processen, en ICT.
‘Ruimtelijke ordening is maar één onderdeel, dus je
zou steeds bij andere wethouders uitkomen. Daarom
lag het in de rede de burgemeester te vragen voor het
bestuurlijk opdrachtgeverschap,’ zegt programma
manager Mirjam Smakman. Juist omdat integraal
werken zo’n belangrijk uitgangspunt is. ‘Het gaat om
zoveel meer dan ruimtelijke ordening: duurzaamheid,
gezondheid, veiligheid en houding en gedrag van de
organisatie zijn allemaal essentiële onderdelen. En
vergeet de grote digitaliseringsopgave niet.’

Gemeenschappelijke regelingen
Naast de inhoudelijke aspecten van die onderwerpen
ligt ook het bestuurlijke aspect van optreden als één
overheid op tafel. Van Kampen is door haar collega’s

voor de burgemeester’

Marjan van Kampen,
gemeente Schagen

gevraagd om daarover in gesprek te gaan met de
gemeenschappelijke regelingen: de Veiligheidsregio,
de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de GGD. ‘De
gemeenten in de regio staan allemaal voor de vraag
wat de Omgevingswet betekent voor de relatie met de
gemeenschappelijke regelingen. De diensten zien dat
gemeenten bezig zijn met hun visies en dat zij straks
ook anders moeten gaan werken. Daar moet over
gesproken worden.’ Van Kampen ziet dat de RUD al
volop is aangesloten bij de nieuwe ontwikkelingen.
‘Voorheen stuurden wij een aanvraag door naar de
RUD, zij reageerden en de gemeente moest het uitleggen. Nu zeggen we: kom er eens bijzitten als we aan
de voorkant in gesprek gaan om de mogelijkheden te
verkennen. Dat gebeurt steeds vaker. Ook bij de
Veiligheidsregio en de GGD. Het Hoogheemraadschap
Noord-Hollands Noorderkwartier is ook al bezig met
een omslag naar ja, tenzij.’

De provincie Noord-Holland werkt aan een koers
document voor de Omgevingswet met een sterke
nadruk op ruimtelijke aspecten. Van Kampen maakt
zich er sterk voor dat ook veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid daar straks goed in terugkomen. Maar
het belangrijkste vindt ze dat ook de provincie kiest
voor overleg aan de voorkant en sturen op hoofdlijnen. ‘Het beleid om buiten de contour geen enkele
woningbouw toe te staan in het landelijk gebied is
zeer strikt, ook al zijn er goede argumenten om soms
af te wijken.’ Het gaat om maatwerk, vindt ze. ‘In het
openbaar bestuur gaat het altijd om werkende weg te
kijken wat er beter kan. Niet alles in beton gieten,
maar flexibel blijven en in de actuele situatie maatwerk bieden.’ <

Marjan Arenoe
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Op weg naar een nieuwe raad en college

Terugblik op het

Ook in 2017 heeft het NGB weer een Vakatelier georganiseerd, waarin een groep burgemeesters gedurende enkele maanden heeft samengewerkt. In dit artikel een impressie van de begeleiders van het
Vakatelier, Dick van Ginkel en Hanneke Möhring, waarin zij ingaan op besproken thema’s en reflecties
van de deelnemers.

D

e bijeenkomsten van het vakatelier 2017
waren bijzonder. De samenstelling van de
groep zorgde voor levendige discussies en
goede gesprekken. Als begeleiders waren wij onder
de indruk van de bereidheid van de deelnemers om
openhartig en soms ook kwetsbaar met elkaar in
gesprek te gaan en de gedrevenheid om nóg beter te
worden in dit vak en de samenleving op een eigentijdse manier te dienen. Als de gemeente inderdaad
– zoals één van onze gastsprekers stelde – het laboratorium is voor onze democratie, dan gebeuren er
mooie dingen in dat laboratorium en is er reden voor
optimisme.
Het overkoepelend thema voor het vakatelier 2017
was “De rol van de burgemeester op weg naar een
nieuwe raad/college”. Aan de hand van de praktijkervaringen van de deelnemers hebben we gesproken
over vragen als: welke rol kan en wil ik innemen richting (voorbereiding) van de nieuwe raad/college, hoe
ver kan ik gaan c.q. welke interventies heb ik tot mijn
beschikking om processen in beweging te krijgen en
hoe blijf ik mijzelf daar waar iedereen iets van mij
wil/verwacht en de verwachtingen richting de rol van
de burgemeester ook aan het veranderen zijn?

Speelveld, spelers en spelregels
Er zijn burgemeesters die al meerdere verkiezingen
hebben meegemaakt, maar voor velen is het ook een
eerste keer. We hebben in dit vakatelier goed gebruik
kunnen maken van de ervaringen van een aantal
deelnemers met voorgaande verkiezingen, en ook
concrete tips en handreikingen kunnen uitwisselen,
bijvoorbeeld uit Zeist, Valkenswaard en Landsmeer.
Verkiezingen vragen bij uitstek een actieve rol van de
burgemeester, een rol die we in het vakatelier
hebben geduid als het organiseren van het speelveld, de spelers en de spelregels. Dat je ver weg
moet blijven van de inhoud en politiek behoeft geen
toelichting, maar tijdig initiatief nemen voor een
goed verloop van het democratisch proces daarentegen des te meer. Het ligt voor de hand dat de burgemeester het voortouw neemt op het organiseren van
16
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een soepel lopende verkiezingsorganisatie en -periode en daartoe alle spelers intern en extern mobiliseert. Ook heeft de burgemeester een rol in het
zorgen voor continuïteit van bestuur, bijvoorbeeld
door te voorzien in overdrachtsdocumentatie, voorstellen voor de organisatie van het coalitieproces en
inwerkprogramma’s voor de nieuwe raad. Daarnaast
kan de burgemeester met zijn rol bijdragen aan het
versterken van de lokale democratie, bijvoorbeeld
door nadrukkelijk alle externe partijen (ook de politieke partijen) te betrekken die kunnen bijdragen aan
de organisatie van verkiezingen en vergroten van het
draagvlak voor verkiezingen.
Een belangrijk onderdeel van de spelregels is natuurlijk integriteit. Hier heeft de burgemeester een actieve en prominente rol, denk aan het toetsen van de
integriteit van wethouders en raadsleden, en we
hebben kunnen zien dat er veel goede voorbeelden
zijn van manieren waarop de burgemeester dit onderwerp in de verkiezingsperiode kan agenderen.

“Verbinden zonder te vinden”
Het was een vakatelier met als primaire focus de rol
van de burgemeester op weg naar een nieuwe raad/
college, maar natuurlijk is de gelegenheid te baat
genomen om actuele casussen van de deelnemers
over de invulling van het ambt te bespreken, met
elkaar mee te denken en van elkaar te leren.
De belangrijkste eigenschap voor de burgemeester in
deze tijden als burgemeester van de gemeenschap,
is wat we in het Vakatelier zijn gaan noemen “verbinden zonder te vinden”. Het voortouw nemen naar de
samenleving, bondgenoten zoeken in maatschappelijke dilemma’s, het goede gesprek aangaan zonder
inhoudelijk positie te kiezen of oplossingen aan te
dragen. De verleiding kan soms groot zijn om mee te
gaan in emoties of eigen opvattingen, al was het
maar vanuit empathie of maatschappelijke betrokkenheid, en de druk op de burgemeester om stelling
te nemen is dikwijls aanwezig. Maar als hoeder van
de democratie is het essentieel dat de burgemeester
steeds in staat is om te objectiveren, erkenning geeft

Vakatelier 2017

aan alle belangen en waarden die in het geding zijn,
mensen in hun waarde laat, tussen de partijen staat,
politieke onafhankelijkheid toont, en vragen blijft
stellen in plaats van oordelen velt. Zoals Paul
Wouters elders in dit blad zegt: ”Zin geven aan wat
inwoners in de samenleving ervaren”.

Dienen als hoogst haalbare
Hein Albeda heeft in zijn boek “De burgemeester als
hoeder van de democratie” (2010) enkele belangrijke
tips gegeven aan burgemeesters. “Heb vertrouwen in
de kracht van burgers, geef complimenten als het
goed gaat en biedt ruimte. Kijk nauwlettend toe als
het mis dreigt te gaan, gemeente en burgers in een
loopgraaf dreigen te komen of als er kansen zijn voor

bijzondere samenwerking. Stel bij procedures niet de
regels centraal maar de doelen; kijk vooral integraal
en spreek mensen persoonlijk aan”. Een visie die
Marc Chavannes elders in dit blad vanuit zijn visie
van harte onderschrijft.
Je bent er als burgemeester om te dienen en de twee
belangrijke hoofdrolspelers – raad en inwoners – te
faciliteren. Dat is iets wat oneindig door gaat, de
tijdshorizon verschuift voortdurend. De focus ligt
daarbij meer op de ander dan op jezelf: wat kan ik
voor de ander betekenen, waarin ervaart een ander
mijn bijdrage? Of, zoals een van de deelnemers zei:
“je maakt jezelf zo klein mogelijk om de ander zo
groot mogelijk te maken”. <
Dick van Ginkel en Hanneke Möhring
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Marc Chavannes en Paul Wouters, te gast in het Vakatelier

De gemeente als laboratorium
Het Vakatelier sluit elk jaar af met een bijeenkomst, waarin gastinleiders met de deelnemers van
gedachten wisselen. Voor het Vakatelier 2017 waren dat journalist/publicist Marc Chavannes en filosoof/managementconsultant Paul Wouters. Dat leverde mooie vergezichten op, die in dit artikel nog
eens de revue passeren.

C

havannes gaat met de deelnemers van het
Vakatelier in gesprek over wat hij ziet aan
ontwikkelingen in de democratie en de rol van
de burgemeester daarbij, het werd een open en inspirerende ontmoeting.

Staatsverlaters als signaal
Volgens Marc Chavannes wil Iedereen overal over
meepraten, dat is een signaal van onze tijd. In de
visie van Chavannes is Nederland een land in chaos
waar echter eigenlijk niemand iets van merkt. Een
aardig, net land waar elke dag alles het doet, maar
we ondertussen een voetnoot dreigen te worden in
de geschiedenis. De wereld staat in brand, en wij
hebben het over Zwarte Piet. We hebben alle vrijheid
maar vinden het moeilijk echt te bespreken wat er in
ons land niet goed gaat, bijvoorbeeld over de 30%
mensen die om allerlei redenen in de financiële
problemen zijn gekomen en worstelen om een
fatsoenlijk leven te kunnen leiden. “Staatsverlaters”

was het woord dat Henk Hofland voor hen gebruikte.
Mensen die zeggen “ik doe niet meer mee. De overheid, Europa, technologie, het is niet voor mij, het
brengt mij niks, het kost me alleen maar mijn baan”.

Over vertrouwen als default positie
Gemeenten kunnen volgens Chavannes het vertrouwen in de democratie weer vergroten. Niet door participatiebeleid te hebben of de WMO uit te voeren,
maar door als overheid in handelen en gedrag te
laten merken betrouwbaar en humaan te zijn. Een
overheid met een hart, waar richting de inwoners de
default positie “vertrouwen” is in plaats van wantrouwen. Een overheid die oog heeft voor mensen die met
hun vingers tussen de deur komen. Dit soort overheidshandelen kan een beweging van onderaf stimuleren die uiteindelijk ook landelijk impact heeft.
“Jullie moeten het doen als burgemeesters”, is de
boodschap van Chavannes. Het zal geen verbazing
wekken dat Chavannes in dat licht zeer sceptisch

Marc Chavannes

18

burgemeestersblad 87 2017

van de democratie
staat tegenover centraal afgedwongen schaalvergroting en de wijze waarop momenteel decentralisatiebeleid uniform wordt uitgerold. Wat dat betreft is het
experiment zoals dat bijvoorbeeld in een aantal
gemeenten voorbereid kan worden over wietteelt een
innovatie die veel meer navolging verdient.

Oog voor wie in het gedrang komt
De gemeente als laboratorium voor democratie.
Gemeenten kunnen het verschil maken voor de
democratie, in hun omgang met burgers, zowel bij
‘gewone’ vraagstukken zoals bestemmingsplannen,
als in crisissituaties oog hebben voor wie in het
gedrang komt. De burgemeester heeft daarbij een
belangrijke rol en kan met de stijl van besturen en
leidinggeven symbool zijn voor de samenleving,
steunpilaar in tijden van crisis en mensen in de knel
helpen. De burgemeester geeft daarmee de overheid
het menselijke gezicht dat nodig is. Maar dat kan
alleen als burgemeesters ook de ruimte zoeken en
nemen voor hun ervaringen en waarnemingen.
Bijvoorbeeld door hun agenderende rol goed te
benutten. Lokaal, regionaal en ook landelijk kunnen
ze hun ervaringen agenderen en om aandacht en
oplossingen vragen als mensen slachtoffer dreigen te
worden van het systeem. Chavannes ziet daar een
belangrijke rol weggelegd voor burgemeesters.

Marc Chavannes studeerde rechten (Leiden) en journalistiek (New
York). Hij werkte voor NRC Handelsblad als kunstredacteur, chef
zaterdag bijlage, politiek redacteur, plaatsvervangend hoofdredacteur, correspondent in Londen, Parijs en Washington en politiek
columnist. Hij was zes jaar hoogleraar journalistiek in Groningen, is
incidenteel te horen bij NOS, Human en VPRO en schrijft voor De
Correspondent.

Organiseer de lokale pers
Tenslotte hebben we samen met Chavannes stil
gestaan bij het belang van een goede lokale en regionale pers. In de visie van Chavannes is de pers de
eerste linie van het volk die kritisch aan overheid en
politiek vraagt hoe het zit, en daarmee essentieel is
voor het functioneren van de democratie. Landelijk is
die linie actief maar zien we dat het nogal eens
bijdraagt aan een negatief beeld over de overheid en
de politiek. Lokaal is er vrijwel nergens meer een
functionerende pers, en dus ook geen platform voor
een veranderende overheid om nieuw gedrag te laten
zien en aan te tonen dat het ook anders kan. Het
wordt volgens Chavannes dan ook hoog tijd om
lokaal te overdenken hoe de lokale pers kan worden
ondersteund. Vanzelfsprekend vergt dat structuren en
firewalls die onafhankelijkheid van de journalistiek
borgen. Het begint echter met het besef dat een goed
werkend onafhankelijk platform onmisbaar is voor de
democratie en om die reden steun verdient.

Paul Wouters
Tweede gast tijdens de afsluitende bijeenkomst van
het Vakatelier 2017 is Paul Wouters. Hij verkent in dit
Vakatelier de uitdaging met een drieluik, langs de
kernbegrippen waarheid, leiderschap en zingeving.

Paul Wouters

Paul Wouters is Belg, studeerde in Gent en werkte aan de universiteiten van Gent en Antwerpen alvorens directeur te worden van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. In 2001 werd hij
managementconsultant, en de laatste jaren werkt hij vanuit zijn
eigen bedrijf in Antwerpen en Den Haag. Hij is aan twee zijden van de
grens erkend deskundige met betrekking tot samenwerking tussen
Nederlanders en Belgen. Zie het boek Nederland – België; met die
buren hebben we geen vrienden meer nodig. Zijn boek Denkgereedschap 2.0 kreeg een prijs van de Orde van Organisatieadviseurs.
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Hier een bloemlezing van zijn filosofische bijdrage
tijdens het vakatelier.
We stellen in het openbaar debat al enige tijd een
erosie van de waarheid vast, van het waarheidsconcept zowel als van het waarheidsethos: het belang
van waarheidsvinding en van waarheidsgetrouw spreken en handelen. Daarmee wordt volgens Wouters de
bijl gelegd aan de penwortel van onze cultuur, die
immers ontstond toen men ongeveer 2.500 jaar geleden ontdekte dat een mens, ondanks zijn beperkte
mogelijkheden, toch in staat is om waarheid te
vinden. De erosie van waarheid vormt tevens een
forse uitdaging voor de hedendaagse bestuurder,
althans als hij of zij leiding wil geven op basis van
wat werkelijk aan de hand is en niet slechts meningen wil rond twitteren.

wat leiderschap kenmerkt is samen te vatten als het
vermogen tot zingeving. De manager beheerst de
kunde om te besturen in een redelijk vertrouwde en
voorspelbare omgeving, waar hij met behulp van
algemeen geaccepteerde methoden en technieken de
feiten kan vaststellen en interpreteren. Waar
complexiteit de boventoon voert – dat is bijna per
definitie op strategisch niveau – daar is leiderschap
geboden. Daar krijgen feiten pas betekenis vanuit
een breder zingevend kader. Uiteraard hebben we in
onze moderne organisaties niet managers en/of
leiders nodig, maar managers mét leiderskwaliteiten.
Gewetensvraag aan de bestuurder: bent u in staat die
leiderschapsrol te vervullen en daarmee medewerkers en burgers te ondersteunen in hun behoefte om
door de bomen het bos te zien?

Waarheid

Zingeving

We zeggen dat een bewering ‘waar’ is, wanneer die
overeenstemt met de feiten. Een prima definitie,
maar niet bruikbaar als toetssteen, immers: hoe kun
je ‘de feiten’ onbetwijfelbaar vaststellen? Kun je
absoluut zeker weten dat je waarnemingen niet het
product zijn van een brein dat aan een supercomputer hangt? Het antwoord is nee… en dit antwoord is
correct. Met andere woorden: deze bewering is waar:
“er bestaat niet zoiets als absoluut zekere waarheid”.
De (voorlopige) waarheid van deze bewering berust
op het mislukken van talloos veel pogingen om haar
te weerleggen. En anderzijds: mocht zij om principiële redenen niet weerlegbaar zijn, dan verliest ze daarmee haar betekenis als sprekende over de werkelijkheid.
Waarheid is mensenwerk, maar lang niet iedere
bewering is waar te maken. De in intellectuele kringen modieuze opvatting dat de waarheid altijd
subjectief is, met een beroep op sociaal-constructivisme en postmoderne filosofie, is vooral een uiting
van intellectuele gemakzucht vanwege epigonen.
Desondanks: waar zelfs wis- en natuurkunde af en
toe langgekoesterde waarheden overboord moeten
kieperen, is het onverstandig om als bestuurder uit te
stralen dat je de waarheid in pacht hebt. Feiten zijn
vaak meerduidig, waarden en normen wemelen van
dilemma’s, de effectiviteit van handelen is lang niet
altijd op voorhand onvoorspelbaar – kortom: de
werkelijkheid is complex en noopt af en toe tot
herzien van dierbare meningen.

Aardig concept, zingeving, maar hoe doet men dat?
‘Zin’ heeft drie dimensies:
• Betekenis: zin heeft wat men begrijpt, wat betekenis heeft;
• Richting, nut: zin geeft wat leidt naar een gewenst
doel;
• ‘Goesting’: zin hebben ín – belevingswaarde.
(Wouters beweert dat Nederlanders het woord ook
wel snappen als ze het uitspreken, want dan beginnen de speekselklieren te werken. Hijzelf denkt
dan onvermijdelijk aan trappist…)
Zinbeleving geschiedt bij uitstek wanneer, metaforisch gesproken, de waarden van het hoofd, de
handen en het hart bij elkaar komen. Maar nogmaals:
hoe krijg je zoiets voor elkaar? Het antwoord is
buitengewoon eenvoudig, namelijk door het vertellen
van een aansprekend verhaal. Een verhaal hoeft geen
uitvoerige vertelling te zijn. Eén van de krachtigste
verhalen ooit verteld in Nederland was één metafoor
in drie woorden: “Voetbal is oorlog.” Zelden zijn
zoveel geesten in beroering geraakt, wie het heeft
meegemaakt weet het nog steeds.
Hier zijn we dan aanbeland in deze conceptuele reis,
na de erkenning dat de waarheid, ofschoon steeds
voorlopig, er nog steeds zeer toe doet: de feiten
hebben in onze complexe wereld duiding nodig en
juist dat is een kenmerkende eigenschap van leiderschap, namelijk het vermogen om die zin te ontdekken én over te brengen.
Zingevende verhalen vertellen als bestuurlijke kerntaak. Want de waarheid verkoopt zichzelf niet. <

Leiderschap
Wouters contrasteert op basis van ampel organisatiekundig onderzoek twee ‘smaken’ van leidinggeven,
leiderschap en management, om te concluderen dat
20
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Dick van Ginkel

De Gemeentewet lastig
te begrijpen?
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Met het praktische boek De Gemeentewet in
eenvoudig Nederlands wordt de Gemeentewet
voor iedereen toegankelijk
De Gemeentewet helder uitgelegd
 Voor raadsleden en andere geïnteresseerden actief in de gemeente
 Geen juristentaal maar begrijpelijk Nederlands
 Voortaan bent u zeker van de juiste interpretatie van de Gemeentewet
ISBN 9789012400985, Els Boers & Douwe Brongers, 164 pagina’s

Meer weten of bestellen? Kijk op www.sdu.nl of bel 070-378 98 80

Beroepsgroep onder de loep (deel 10)

De Lichting 2017
Jonger en meer vrouwen; dat valt op als we kijken naar de burgemeesters en waarnemend burgemeesters die de Lichting 2017 vormen. Wat kenmerkt deze lichting nog meer? In deze tiende aflevering van
Beroepsgroep onder de loep werpt het Burgemeestersblad een blik op de Lichting 2017, die in totaal 93
benoemingen van burgemeesters en waarnemend burgemeesters betrof.

I

n 2017 zijn 49 Kroonbenoemde burgemeesters
aan de slag gegaan. In iets meer dan de helft van
de benoemingen betrof het een nieuwe burgemeester en in de andere benoemingen was het
iemand die in een andere gemeente al ervaring had
als burgemeester of waarnemend burgemeester. Het
aantal benoemingen van waarnemend burgemeesters
was met 44 in 2017 groter dan voorgaande jaren.

Diversiteit
De Lichting 2017 heeft iets meer diversiteit in de
beroepsgroep van burgemeesters gebracht. Dat geldt
dan met name voor de man/vrouw-verhouding. In
totaal werden 17 vrouwen door de Kroon benoemd,
terwijl er 9 vertrokken. Dit leidt ertoe dat het aantal
vrouwen onder de Kroonbenoemde burgemeesters is
gestegen tot 24%. Opvallend is dat bij de Kroonbenoemingen in 2017 meer vrouwen zijn dan bij de
waarnemersbenoemingen 35% tegenover 25%.
Met de etnische diversiteit is het minder goed
gesteld. Het viertal burgemeesters van allochtone
afkomst (Aboutaleb, Ossel, Oudshoorn en Weerwind)
kreeg weliswaar met de benoeming van Ahmed
Marcouch in Arnhem een enkele aanvulling, maar in
het geheel van de beroepsgroep levert dat slechts
een minieme stijging op.
Qua leeftijd is er sprake van een sterkte verjonging in
vergelijking met voorgaande lichtingen. Maar liefst 10
burgemeesters zijn 40 jaar of jonger en kunnen dus
lid worden van het Genootschap van jonge burgemeesters. De Rode Lantaarn, het symbool van de
jongste burgemeester in Nederland, wisselde in 2017
zelfs twee keer van plaats. Via Joris Bengevoord (nu
33 jaar, Winterswijk) ging de trofee naar Hanne van
Aart, die op 32 jarige leeftijd burgemeester van Loon
op Zand werd. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe
Kroonbenoemden in 2017 was 46 jaar en 8 maanden.
Dat is ruim 3 jaar jonger dan voorgaande jaren. Bij de
doorstromers is daarentegen vergrijzing te constateren. De gemiddelde leeftijd van de doorstromers is
nu 54 jaar en 8 maanden, hetgeen hoger is dan afgelopen jaren.
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Politieke kleur
Hoe staat het met de verdeling van de burgemeestersbenoemingen over de politieke partijen? Uit de
benoemingen blijkt ook nu weer dat de burgemeester
toch vooral ‘boven de partijen’ staat. In 70% van de
benoemingen veranderde de burgemeesterspost van
politieke kleur. Dit deed zich ook in voorgaande jaren
voor. De VVD is de partij die het beste in staat was tot
prolongatie van de benoeming van een burgemeester
die lid is van die partij. In tabel 1 is de politieke kleur
weergegeven van de vertrokken burgemeesters en de
in 2017 Kroonbenoemde burgemeesters.
Partij

In 2017 benoemd

Voorganger

CDA
CU
D66
Geen
GroenLinks
PvdA
SGP
VVD
herindeling

11
2
3
4
3
10
2
14

14
1
3
1
1
15
12
2

Totaal

49

49

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van
burgemeesters die in 2017 werden benoemd met ook de
verdeling van hun voorgangers

De verdeling over politieke partijen veranderde in
geringe mate. VVD (13), CDA (11) en PvdA (10) waren
de grootste leveranciers onder de Kroonbenoemingen. In de winst/verlies-rekening deden PvdA en CDA
stapjes terug en was er een groei voor GroenLinks,
SGP en van burgemeesters die geen lid zijn van een
landelijke politieke partij. Deze groei betreft in het
geheel nieuw benoemde burgemeesters.

Waarnemers
Eind 2017 telt Nederland 388 gemeenten, waarvan er
63 op dat moment een waarnemend burgemeester

hebben. Gedurende het jaar benoemden de commissarissen 44 waarnemend burgemeesters, 30% meer
dan afgelopen jaar. Op diverse punten blijken de
waarnemers te verschillen van hun door de Kroon
benoemde collega’s. Zo is de gemiddelde waarnemer
die in 2017 werd benoemd tien jaar ouder dan de
gemiddelde Kroonbenoemde burgemeester. In 40%
van de waarnemersbenoemingen koos de commissaris iemand die de pensioenleeftijd al gepasseerd is.
Ruim 80% was in het verleden ook al (waarnemend)
burgemeester.
Partij

In 2017 nieuw
in het ambt

In 2017
doorgestroomd

CDA
CU
D66
Geen
GroenLinks
PvdA
SGP
VVD

4
1
2
5
3
4
2
6

7
1
1
5
7

Totaal

27

21

Boven de partijen
In Nederland is er veel waardering voor de ‘boven de
partijen staande’ positie van de burgemeester. Al
jaren blijken de gemeenteraden goed in staat te zijn
hier rekening mee te houden bij de selectie van de
nieuwe burgemeester. Ook in de lichting 2017 is weer
zichtbaar dat de lokale politieke verhoudingen niet
één-op-één doorklinken in de politieke kleur van de
burgemeester. In ruim 80% van de gemeenten is de
burgemeester geen lid van de partij met de grootste
fractie in de raad en in 45% van de gemeenten is de
burgemeester lid van een partij die niet in de coalitie
zit. In de groep waarnemers ligt dat laatste cijfer iets
anders: in 60% was de waarnemer lid van een partij
die geen wethouders in het college heeft. <
Ruud van Bennekom, Anouck Haverhoek/NGB
Geïnteresseerd in vorige afleveringen van Beroepsgroep onder de loep? Kijk dan op www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van
burgemeesters die in 2017 voor het eerst in het ambt werden
benoemd en van burgemeesters die in 2017 in een andere
gemeente werden benoemd

Opvallend is dat de commissarissen in tweederde
van de waarnemingsbenoemingen de politieke kleur
van de burgemeesterspost lieten veranderen. Soms
wordt gedacht dat een waarnemer met dezelfde politieke achtergrond als de vertrokken burgemeester
wordt benoemd. Dat blijkt ook in 2017 dus in het
geheel niet te kloppen.
Partij

Benoemde waarnemers in 2017

CDA
CU
D66
Geen
GroenLinks
PvdA
VVD

11
1
7
2
10
13

Totaal

44

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waarnemend burgemeesters die in 2017 werden benoemd.
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Boek van Petra Habets met persoonlijke verhalen over het wethouderschap

“Wethouders, waarachtige

Petra Habets, adviseur en coach, bekend van veel congressen en symposia, schreef een levendig, praktisch boek over wethouders, gebaseerd op twee rondes interviews, in 2011 en 2017, met 13 wethouders
van vele kleuren, soorten en maten. Het is een heel ander boek dan het ook recent verschenen werk van
de oud (PvdA ) wethouder van o.m. Zwolle, Martin Knol. Zijn relaas is dat van de individuele persoon/
functionaris, Petra Habets biedt een breed, soms heel praktisch palet aan ervaringen, lessen en adviezen aan. Jan Hoekema, burgemeester Langedijk, raadt dit boek aan aan de vele kandidaat-wethouders
die klaarstaan voor de colleges die na 21 maart worden gevormd.

H

et boek is ingedeeld in handzame hoofdstukken van 10 à 20 pagina’s met als thema’s de
aanloop, formatie/portefeuilleverdeling, de
eerste 100 dagen, het college, de fractie, dualisme,
buitenwereld, ambtenaren, tijd en prioriteit, glazen
huis en privé leven, what’s next na 1 periode en
reflectie. De titel van het boek “Wethouders, waarachtige (ver)leiders”, wordt niet echt waargemaakt,
wel de ondertitel “ dertien persoonlijke verhalen over
het wethouderschap”. Dat is al mooi genoeg, want
het boek voorziet in een lacune. Een “Handboek
soldaat” voor wethouders is er, anders dan voor
burgemeesters ( Leve ons NGB !) nog niet echt.

Alledaagse practicalia
Verwacht dus geen diepgravende theoretische of
beleidsmatige beschouwingen over lokaal bestuur,
dualisme of de verschuiving van stenen (RO) naar
mensen (sociaal domein) maar down to earth verhalen, wenken en adviezen hoe om te gaan met de alledaagse practicalia van het wethouderschap. In een
tijd – herfst 2017 – waarin wethouders aan de ene
kant van het spectrum vice premier of op zijn minst
bewindspersoon worden, en aan de andere kant
sneuvelen door drank, is dit boek een welkome handleiding overlevingskunde. De dertien geselecteerde
wethouders komen uit zo ongeveer alle partijen en
zeer verschillende gemeenten. Enkelen sneuvelden
op een opgesplitste fractie (Maita van der Mark,
Diemen, inmiddels ex SP) een foute vermelding van
een academische graad (Henk Mirck, Algemeen
Belang Zwijndrecht) of politieke perikelen zoals de
kwestie Jos van Rey (Raja Fick-Moussaoui,
VVD,Roermond). Enkelen kozen voor een opmerkelijke carrièrewending zoals Lucas Vokurka (Delft, D66),
die ambtenaar werd bij de nieuwe Metropoolregio
Den Haag-Rotterdam. Weer anderen naderen nu het
einde van een volle, tweede succesvolle termijn zoals
24
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Karsten Klein (CDA, Den Haag) en Staf Depla (PvdA,
Eindhoven).

Whatsapp-groepjes
Over de hele linie is het beeld – terecht – niet van
vallende wethouders maar van wethouders die zich
goed staande houden en, zoals Habets schrijft,
“staan met je hele persoon en gaan voor je idealen
en de gemeenschap”. In een tijd waarin meer over
verbittering en versnippering in en van het lokaal
bestuur wordt geschreven en gesproken een verfrissend nuchter geluid.
Last but not least zijn in het boek ook veel leuke en
treffende teksten en citaten te lezen zoals hoe je op
zaterdag bij het winkelen te kleden, het voortdurend
worden benaderd, het niet verdrinken in verplichtingen en een overvolle agenda, keuzes durven maken
en ambtenaren goed inzetten. Maar ook over de rela-

Het boek verschijnt binnenkort in de winkel. We houden u op
de hoogte via onze website www.burgemeesters.nl

(ver)leiders”
tie met fractie en coalitie, Whatsapp-groepjes (de
interviews uit 2017!).

Lessen uit de praktijk
Ook citaten als “Het zijn van wethouder is te vergelijken met een kip in het open veld, je moet blijven
bewegen, anders hebben ze je”, van Toine Theunis
van een lokale Roosendaalse partij zijn mooi en to
the point. Een andere les: ”...bijna overal waar je
komt worden jouw woorden onthouden en geïnterpreteerd”, zegt Johan Hamster (CU, Stadskanaal) over
de fameuze toezeggingen. En, ten slotte, de nuttige
waarschuwingen “wordt niet de superambtenaar”
(Peter Verheij, SGP, Alblasserdam) en “scherper je
eigen prioriteiten centraal stellen, ik denk dat ik

teveel op een rijdende trein gesprongen ben” (Ronald
Mauer, Stadsdeel Nieuw West, Amsterdam). De lokale
partijen zijn ruim vertegenwoordigd, zoals Mariëtte
van Leeuwen (Lijst Nawijn, Zoetermeer, inmiddels
ook uit de politiek), die erkent in het college “overal
wat van te willen vinden”, en in de raad “graag de
oppositie succesjes te gunnen”.
Tijd voor een volgend boek over de relatie
wethouder(s)- burgemeester? Daarover is nog geen
Handboek Soldaten verschenen. Voorlopig alle lof en
waardering voor Petra Habets.
Jan Hoekema,
burgemeester van Langedijk
(en ervaring met 16 wethouders)

VNG Nieuwsapp
Altijd het actuele nieuws over
gemeenten bij de hand

 Eenvoudig
 Snel
 Handig
in gebruik

G R AT I

S

Download de app via
www.vng.nl/nieuwsapp
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Crisiscommunicatie

Netwerk weerbaar bestuur

In december krijgen de
burgemeesters de nieuwste publicatie van het
Nederlands Genootschap
van burgemeesters toegestuurd: "De burgemeester
als boegbeeld". In deze
NGB-publicatie staan we
De burgemeester
als boegbeeld
stil bij de ontwikkelingen
Crisiscommunicatie
op de momenten
in de crisisbeheersing en
die ertoe doen
de manier waarop burgemeesters hun rol bij crises
kunnen vormgeven. Het is
een actualisatie van de
eerdere publicaties die het
NGB op dit terrein uitbracht in 2009 en 2013.
“De burgemeester als boegbeeld” is ook als pdf te downloaden
op www.burgemeesters.nl/boegbeeld.

Het NGB participeert met tal van andere organisaties in het
Netwerk weerbaar bestuur, waartoe het ministerie van BZK het
initiatief genomen heeft. Het netwerk is een vervolg van het
programma Veilig publieke taak en richt zich op de aanpak van
agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. In het eerste
kwartaal van 2018 zal het netwerk zijn activiteiten voor 2018
bekend maken.

Voor in de agenda
Het bestuur van het NGB heeft het vergaderschema voor 2018
vastgesteld. Daar staan twee data die voor alle burgemeesters
van belang zijn. Op woensdagmiddag 14 maart (14.00-17.00
uur) is de jaarvergadering. Naast de gebruikelijke (huishoudelijke) punten, zal de agenda ook de bespreking van een wat
uitgebreider actueel onderwerp omvatten. De jaarvergadering
zal op een locatie, centraal in het land plaatsvinden.
Daarnaast is het traditie dat op de eerste donderdag van oktober het NGB-najaarscongres is. Voor 2018 is dat donderdag 4
oktober. Het congres vindt in Deventer plaats en kent zowel een
ochtend- als een middagprogramma. Noteert u deze data alvast
in uw agenda?

Harmonisering rechtsposities
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
werkt aan de derde tranche van de harmonisering en modernisering van de rechtsposities van de decentrale politieke ambtsdragers (bij gemeenten, provincies en waterschappen). Voor
burgemeesters zal dat mogelijk diverse wijzigingen met zich
meebrengen. Die betreffen o.a. de verhuiskostenregeling, de
reiskostenvergoeding, de toelage voor overstap naar een burgemeestersfunctie in een gemeente in dezelfde inwonersklasse
en het recht op de halve ambtstoelage na ontslag. Daarnaast is
er een aantal technische aanpassingen in de rechtspositie.
Het precieze voorstel is nog niet geheel bekend en zal eerst nog
aan het ORDPA (Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke
Ambtsdragers, waarin o.a. ook het NGB aan deelneemt). Daarna gaat de derde tranche “in procedure”, die gericht is op
inwerkingtreding per medio 2018.
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www.lokale-democratie.nl
De lokale democratie is voortdurend in beweging en er wordt
op verschillende plekken gewerkt aan het versterken en
vernieuwen ervan. Op de website www.lokale-democratie.nl
vindt u instrumenten waarmee u de eigen gemeente direct kunt
versterken en vernieuwen. Voorts vindt u er inspirerende ervaringen van andere gemeenten en een uitgebreide kennisbank
voor verdieping van belangrijke actuele thema’s.

Lochemconferenties 2018
De Lochemconferenties 2018 staan weer voor de deur. Thema
van dit jaar is Nieuwe ronde, nieuwe kansen, waarbij we inzoomen op de nieuwe raads- en collegeperiode. Ook is er aandacht
voor de problematiek van de personen met verward gedrag.
Ruim 280 burgemeesters hebben zich ingeschreven voor de
komende editie van de Lochemconferenties. Dat betekent ook
deze keer weer een overtekening.

Lokale politieke verslaglegging
Het Trainersburo heeft een online cursus Lokale Politieke
Verslaggeving ontwikkeld voor raadsverslaggevers, journalisten
en medewerkers van lokale media die de politiek in de
gemeenten volgen. De cursus moet bijdragen aan nóg betere
lokale politieke verslaggeving rond de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, en nog lang daarna. In acht afleveringen van elk zo'n twaalf minuten lengte behandelt de cursus tal
van onderwerpen over het lokaal bestuur. Elke aflevering wordt
gevolgd door een praktijkopdracht, een aantal kennisvragen en
handige links. De cursus is individueel te bestellen voor € 25,-per persoon. De deelnemers hebben dan een maand toegang
tot alle video's, vragen, praktijkoefeningen en deeplinks.
Zie: http://academie.trainersburo.nl

co lo f o N

Het NGB Bureau wenst u fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling
en een inspirerend 2018
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Aanbestedingsrecht voor
overheden
Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor
de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en
ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen
werken. In deze geheel herziene vijfde druk
wordt op praktische en overzichtelijke wijze het
Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht
behandeld.

In deze editie komen uitgebreid aan bod:
• De nieuwe Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016.
• De rechtspraak vanaf 2000 tot en met begin 2017 en de in de rechtspraak
behandelde praktijkvoorbeelden.
• Alle voor de praktijk relevante onderwerpen zoals de wijze van voorbereiding en uitvoering
van een aanbestedingsprocedure (inclusief handige stappenplannen), de werkingssfeer
van het aanbestedingsrecht en de mogelijkheden om besluiten van aanbesteders voor de
rechter aan te vechten.
Meer nog dan in vorige edities wordt ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers
aandacht besteed aan het aanbestedingsbeleid.
Mr. M.J.J.M. Essers
Auteur mr. M.J.J.M. Essers is advocaat bij Essers Advocaten. Sinds vele jaren procedeert en adviseert hij op het gebied
van het aanbestedingsrecht en het aanbestedingsbeleid.
Mr. C.A.M. Lombert
Auteur mr. C.A.M. Lombert is advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff.
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