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Tijden veranderen……of toch niet?
Voor u ligt het 100ste nummer van het Burgemeestersblad! Zoals het hoort, 
extra dik uitgevoerd.
Het eerste nummer verscheen 25 jaar geleden in 1996. In onze archieven is 
echter alleen het voorblad van de nr. 1 bewaard gebleven. Het eerste comple-
te exemplaar van het Burgemeestersblad dat we in onze bestanden terugvin-
den is nummer 36, uit juli 2005. Misschien heeft een enkeling van u ‘m nog? 
Het thema van deze nummer 36 was: Agressie tegen bestuurders. Ik denk 
direct: ‘What’s new?!’ Als iets de laatste tijd het bestuurlijke nieuws heeft 
bepaald (naast corona), zijn het wel de verschillende incidenten van agressie 
tegen bestuurders. Tijden veranderen blijkbaar toch niet altijd…. Wie het num-
mer van 16 jaar geleden echter goed leest, ziet dat er wel degelijk zaken zijn 
veranderd. Ten goede en ten slechte. Inmiddels weten we dat bedreiging en 
intimidatie zich niet meer beperken tot de burgemeester, maar dat ook wet-
houders, raadsleden en ambtenaren er met regelmaat mee te maken krijgen. 
Ook de percentages bedreigingen en intimidaties per ambtsdrager stijgen, 
met name door de komst van social media. Tot zover het slechte nieuws. 
Gelukkig is er ook ‘goed nieuws’. Goed nieuws in de zin dat het onderwerp 
agressie tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren  
serieuzer wordt genomen, meer bespreekbaar wordt gemaakt. Verontwaar-
diging en veroordeling worden publiekelijk uitgesproken door ‘steunpilaren’ 
zoals collega’s, commissarissen van de Koning of ministers. Gemeenten 
beleggen steeds vaker thema-avonden over het onderwerp of stellen een 
meldingsprotocol vast. Nog niet in elke gemeente, maar wel in steeds meer. 
Agressie of intimidatie is geen taboeonderwerp meer. Mag geen taboe meer 
zijn. Sterker nog, we moeten agressie en intimidatie bespreken en melden, 
ook de twijfelgevallen. Op die manier stimuleren we anderen om er ook mee 
naar buiten te treden en beschermen we collega's en de democratie. Aan u 
als burgemeesters de schone taak om het onderwerp bespreekbaar te  
maken, te houden en het ‘melden’ te faciliteren. Ook in dit nummer vindt u 
een artikel over agressie tegen bestuurders. Niet origineel helaas, wel  
broodnodig.Op onze nieuwe website vindt u trouwens diverse interviews met 
burgemeesters die hun ervaringen van agressie delen. Kijk ook de indruk-
wekkende 2DOC documentaire ‘Doelwit’ nog eens terug. Ook die is te vinden 
op de nieuwe website. Tot slot, weet dat u voor vragen altijd terecht kunt bij 
het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar het NGB met diverse  
‘ervaringsdeskundige’ burgemeesters onderdeel van is.  
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TRUUS SMULDERS-BELIËN,          EERSTE BURGEMEESTER(ES)
VAN NEDERLAND (1902-1966)   

BURGEMEESTER(ES)  

Inmiddels telt Nederland ruim 100 vrouwelijke burgemeesters. Maar wie was ooit de 
eerste vrouw met een ambtsketen? Inmiddels 75 jaar geleden, om precies te zijn op 
16 april 1946, werd Truus Smulders-Beliën als eerst ‘burgemeesteres’ benoemd, in het 
Noord-Brabantse Oost-, West- en Middelbeers, nu gemeente Oirschot. Een bijzonder 
verhaal over een bijzondere vrouw, dat vraagt om verteld te worden. 

Tekst  | Hilde Westera, NGB
Foto  | Stichting Spaarnestad Photo via het Nationaal Archief en het DAFMuseum

IN GESPREK MET HAAR JONGSTE ZOON JAN SMULDERS (81)
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TRUUS SMULDERS-BELIËN,          EERSTE BURGEMEESTER(ES)
VAN NEDERLAND (1902-1966)   

Op een zonnige dag in september  
spreken Judith Keijzers, burgemees-
ter van Oirschot en ik, Hilde Westera, 
af met de jongste zoon van Truus 
Smulders, de inmiddels 81-jarige Jan 
Smulders. Plaats van ontmoeting is het 
hippe grand café en hotel De Beerze 
in Middelbeers, voorheen het gemeen-
tehuis waar Truus Smulders de laatste 
10 jaar van haar burgemeestersloop-
baan werkte. 
Boven het tafeltje waar we met z’n 
drieën zitten, hangt een foto van Truus; 
proostend (met een glaasje sap) met 
enkele bestuursleden van Harmonie 
De Vriendschap. 
Onder het toeziend oog van zijn 
moeder vertelt Jan Smulders over zijn 
bijzondere familie. Want het verhaal 
van de burgemeestersfamilie Smulders 
begint al in 1831 en bepaalt mede de 
keuze van Truus Smulders om ruim 
honderd jaar later te solliciteren naar 
het burgemeestersambt. 

Burgemeestersfamilie 
Na de Franse overheersing wordt 
Antonie Smulders in 1831 als eerste 
Smulders burgemeester van Oost-, 
West en Middelbeers, in de volksmond 
de Beerzen genoemd. Burgemeester 
zijn is in die tijd nog geen fulltime 
baan en ook geen verpot. Zo is Antonie 
naast burgemeester, ook leerlooier 
en schoenmaker. Na Antonie worden 
achtereenvolgend Egidus Smulders en 
Antonius Smulders burgemeester van 
de Beerzen. In 1927 wordt de vierde 
Smulders geïnstalleerd, de dan  
29-jarige Johannes Smulders, de vader 
van onze tafelgast Jan. Johannes 
trouwt in 1932 met Truus Beliën,  
een onderwijzeres. Samen krijgen ze 
vier kinderen. 

In de oorlog gaat het mis in het gezin 
Smulders. Johannes Smulders, die ook 
waarnemer is in Vessem, weigert net 
als een aantal andere burgemeesters, 
om arbeiders aan te wijzen voor de 
arbeidseinsatz in Zeeland. Wanneer 
de Duitsers in reactie hierop enkele 
razzias’s houden, duiken diverse 
burgemeesters onder. Johannes 
Smulders verschuilt zich echter niet. 
Zijn zoon Jan heeft zich eindeloos 
vaak afgevraagd waarom zijn vader dit 
niet deed. Was het plichtsgevoel, een 
verkeerde inschatting van de risico’s 
of angst voor te nemen gijzelaars? We 
zullen het nooit weten. 

Drie maanden voordat de Beerzen wor-
den bevrijd, wordt Johannes Smulders 
op 6 juli 1944 gevangengenomen en 
te werk gesteld in Duitsland. Johannes 
overleeft de oorlog niet. Op 20 april 
1945 zakt hij tijdens één van de trans-
porten in elkaar en wordt langs de kant 
van de weg door de Duitsers doodge-
schoten. Het duurt tot oktober 1945 
voordat het nieuws van het overlijden 
van Johannes Smulders bekend wordt 
in de Beerzen. Weduwe Smulders staat 
er met haar vier kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 11 jaar alleen voor.

Op 6 november 1945 solliciteert Truus 
Smulders naar de opengevallen functie 
van haar man. In haar brief aan de 
Majesteit schrijft ze dat ze het tegen-
over de nagedachtenis van haar man 
troostrijk zou vinden de traditie van 
diens veel geprezen bestuursbeleid te 
kunnen voortzetten. De belangrijkste 
drijfveer voor Truus Smulders om te sol-
liciteren naar deze functie is echter dat 
ze de al meer dan 100 jaar door een 
Smulders bezette burgemeestersstoel, 
beschikbaar wil houden voor haar 
oudste zoon. Toentertijd, gezien de 
achtergrond van de familie Smulders, 
een begrijpelijke keuze. 

De sollicitatie van Truus Smulders 
wordt door de beide pastoors van 
de gemeente gesteund. Zij typeren 
mevrouw Smulders als een begaafde 
vrouw, een persoonlijkheid die zeer 
actief is in de gemeente en die elk 
huisgezin kent. 

Het burgemeestersambt wordt in die 
tijd nog gecombineerd met de functie 
van gemeentesecretaris. Omdat Truus 
Smulders niet geschikt wordt geacht 
voor de secretarie, plaatst de CdK haar 
als tweede op de voordracht. Truus 
Smulders laat het er niet bij zitten. Ze 
had na het overlijden van haar man 
een brief van minister Beel gekregen 
met de boodschap dat als ze ooit hulp 
nodig had, ze dat moest laten weten. 
En zo geschiedde. Door persoonlijk 
ingrijpen van minister Beel wordt de 
dan 43-jarige Truus Smulders toch 
tot burgemeester benoemd en krijgt 
iemand anders de functie van gemeen-
tesecretaris. 

De burgemeester 
fungeert als  

sociaal werker,  
huwelijksmakelaar en  
politieagent tegelijk

BURGEMEESTER(ES) 
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Pyjama’s met korte mouwen 
Zoals veel andere burgemeesters na 
de oorlog rust ook op Truus Smulders 
de zware taak om de wederopbouw 
van de Beerzen ter hand te nemen. Ze 
doet o.a. een persoonlijk beroep op 
de inwoners van de Beerzen om een 
stukje spek of ham af te staan aan een 
gezin met volwassen mannen die elke 
dag zwaar werk moeten leveren. De 
burgemeester fungeert als sociaal  
werker, huwelijksmakelaar en politie-
agent tegelijk1. Haar motto is: ‘Als je 
iets nodig hebt, dan kom je maar’. 
Deze persoonlijke, menselijke 
maat-aanpak typeert Truus Smulders. 
Zo rijdt ze met de fiets het hele dorp 
rond om een hulp in de huishouding te 
vinden voor een weduwnaar. 
Judith Keijzers hoorde ooit het verhaal 
over een woonwagengezin dat door een 
brand dakloos was geworden en geen 
kleren meer had om aan te trekken. 
Truus Smulders ging stof kopen voor 
pyjama’s voor de kinderen van het 
woonwagengezin. Ze zou tegen de 
eigenaar van de stoffenwinkel hebben 

gezegd dat een korte mouw voldoen-
de was, want dat hadden haar eigen 
kinderen immers ook. 

Op de vraag hoe Jan Smulders zijn 
moeder typeert, antwoordt hij in één 
woord: sterk! ‘Moeder was een sterke 
vrouw, dominant en met ontzettend 
veel lef. Ze was de baas over alles en 
ze kende iedereen. Ze was eigenlijk 
helemaal geen bestuurder’. Truus 
Smulders was een burgermoeder pur 
sang. Ze bestierde de gemeente als 
een huishouden. Truus kon ook wel 
ergens binnenkomen en kijken wat er 
in de pan zat. 

Wat goed was voor de mensen in het 
dorp moest gebeuren, of dat nu binnen 
de regels paste of niet, aldus zoon Jan. 
Deze aanpak leidde nog wel eens tot 
botsingen met de ‘hogere echelons’. 
Jan vertelt over een boerenzoon die  
in dienst moest, maar thuis niet  
gemist kon worden. Burgemeester 
Smulders reisde persoonlijk naar  
‘Den Haag’ om dit te regelen.

Jan Smulders weet niet beter dan dat 
zijn moeder burgemeester was. Het 
was voor hem ‘gewoon’, zoals het ook 
gewoon was dat er altijd veel mensen 
over de vloer kwamen en hij na school-
tijd even langs het gemeentehuis ging. 
Het gezin Smulders kreeg een inwonen-
de hulp die voor de kinderen zorgde. 
Soms ging hij mee naar het provincie-
huis, waar hij ‘geparkeerd’ werd bij de 
bode. Truus stuurt haar vier kinderen 
na de lagere school naar het inter-
naat in Nijmegen. Jan heeft zich altijd 
afgevraagd hoe zijn moeder dat voor 
vier kinderen heeft kunnen bekostigen. 
Mogelijk werd Truus Smulders gehol-
pen door de stichting ‘40-45.

Burgemeester Smulders wordt in haar 
gemeente op handen gedragen. Wan-
neer ze 12,5 jaar burgemeester is, is 
het feest in het dorp. De jubilaris wordt 
zelfs benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau voor haar vele ver-
diensten, ondanks enig tegensputteren 
van een ambtenaar van het ministerie 
die 12,5 jaar niet bijzonder genoeg 

BURGEMEESTER(ES)  

Uit de installatiespeech van Truus Smulders d.d. 16 april 1946: 
“Den Minister vroeg mij, toen ik bij hem op audiëntie was, of ik er 
niet tegen opzag, doch ik heb hem geantwoord: Neen Excellentie, 
ik zien er niet tegenop, ik heb een groot vertrouwen op God, ik 
kan dit tegen U als katholiek Minister gerust zeggen, we hebben 
toch zóó gebeden, allen tezamen, het geheele Beersche volk, om 
den behouden terugkeer van mijn man. God verhoorde dit niet. Hij 
deed me nu dit te bereiken en zal me dan ook helpen, het goed te 
doen. En daarbij zal het heele Beersche volk helpen.”
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vindt. Als cadeau heeft de burgemees-
ter om een nieuwe fiets gevraagd, “zo’n 
pastoorsfiets met een wijd stuur, waar 
ik goed tussen pas”. De inzameling 
onder de inwoners brengt echter veel 
meer op dan verwacht. Het wordt geen 
fiets, maar een gloednieuwe DAF-600 
die net van de band is gerold2. Een rij-
bewijs heeft mevrouw Smulders echter 
niet, maar dat is snel geregeld. Truus 
Smulders heeft nooit bekend gestaan 
om haar rij-kwaliteiten… 

In de jaren ’60 verandert langzaamaan 
de manier van besturen in het land. De 
persoonlijke en autocratische aanpak 
van mevrouw Smulders ‘matcht’ steeds 
minder met de moderne, beleidsmatige 
en politieke manier van besturen. Truus 
Smulders heeft hier grote moeite mee 
en raakt uiteindelijk zwaar overspan-
nen. In de zomer van 1966 overlijdt 
Truus Smulders aan de complicaties 
van een operatie. “Onze burgermoeder 

die meer dan 20 jaar met volledige 
inzet van heel haar persoon voor onze 
gemeente en voor haar gemeentena-
ren heeft gewerkt en gezwoegd, is niet 
meer”. Naar schatting 1500 mensen 
zijn aanwezig bij haar uitvaart. Truus 
Smulders wordt niet opgevolgd door 
één van haar twee zonen. Ook die tijd 
is niet meer. 

Het zal tot het aantreden van Judith 
Keijzers duren voor er weer een vrouw 
de ambtsketen draagt in de Breezen. 
Judith Keijzers wordt nog steeds met 
enige regelmaat aangesproken als 
‘burgemeesteres’, zoals ook Truus 
Smulders in haar tijd werd aangespro-

ken. Volgens Judith valt de naam van 
Truus Smulders soms nog in gesprek-
ken. Zo was zij onlangs op bezoek 
bij de oudste inwoner, de 103-jarige 
mevrouw Waalen. Mevrouw Waalen 
heeft voor Truus Smulders genaaid en 
zei tegen Judith: “Gij bent toch maar 
smal. Mevrouw Smulders had meer 
stof nodig dan u!”

Na anderhalf uur praten nemen  
Judith Keijzers en ik afscheid van  
Jan Smulders, de zoon ‘van den  
Burger’. De dikke rode ordner van  
Jan met het persoonlijk familiearchief 
mag ik even lenen. Eerdaags breng ik 
het terug naar Jan, met een exemplaar 
van dit magazine. ■

Met dank aan het persoonlijk archief 
van Jan Smulders en aan het artikel 
van Jan de Roos uit Lokaal Bestuur 
mei 1999

Truus kon ook wel 
ergens binnenkomen  
en kijken wat er in de 

pan zat  

Zo’n pastoorsfiets met een 
wijd stuur, waar ik goed 
tussen pas

1  Uit Lokaal Bestuur mei 

1999, Jan de Roos
2  Het Dafje is nog 

steeds te zien in 

het DAFMuseum in 

Eindhoven

BURGEMEESTER(ES) 
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VAKMANSCHAP 

Toenmalig waarnemend burgemeester 
van Den Haag Johan Remkes liet in 
december 2020 in het Burgemeesters-
blad optekenen: “Een ander punt is 
de afhankelijkheid van burgemeesters 
van de raad. De verharding en versplin-
tering van raden en de steeds kortere 
zittingsduur van raadsleden vraagt het 
nodige vakmanschap van burgemees-
ters”. Ik heb reflectie op burgemeester-
lijk vakmanschap willen vatten aan de 
hand van een model met drie onder-
delen: Profiel, Praktijk en Persoon. Ik 
zie burgemeesterlijk vakmanschap als 
het succesvol met elkaar verbinden 
van deze drie P’s. Het model biedt een 
aanzet tot een instrument om zicht te 
krijgen op burgemeesterlijk vakman-
schap, te reflecteren op het ambt en de 
invulling daarvan door de burgemees-
ter. Dit ook in relatie tot stakeholders, 
zoals het college en de gemeenteraad. 

Profiel
Gemeenteraden stellen een pro-
fielschets vast op basis waarvan 

ze overgaan tot werving en selectie 
van een nieuwe burgemeester. De 
profielschets wordt ook gebruikt bij 
de jaarlijkse klankbordgesprekken 
en, al dan niet in aangepaste vorm, 
voor de herbenoemingsprocedure. In 
zijn algemeenheid kan je stellen dat 
raden op zoek zijn naar daadkrachtige 
verbinders . Bij deze daadkracht dient 
een belangrijke nuance aangebracht te 
worden, namelijk, dat deze daadkracht 
een gekwalificeerde daadkracht is. Het 
is daadkracht op het terrein waar de 
burgemeester eigenstandige verant-
woordelijkheden heeft en daadkracht 
op het proces. Niet zozeer daadkracht 
op het inhoudelijke politiek-bestuurlijke 
vlak. Daar ligt het primaat bij de geko-
zen politiek. 

Praktijk 
Burgemeesters krijgen in de praktijk 
vaak te maken met verwachtingen van 
stakeholders die enigszins afwijken van 
hetgeen in de profielschets is vervat. 
Met name in relatie tot de wethouders 

kan dit nog weleens tot problemen 
leiden. Burgemeesters moeten niet in 
de valkuil te stappen door te denken 
“jullie gaan er niet over, de raad is mijn 
werkgever”, als er kritiek komt vanuit 
wethouders. Ook gemeenteraden 
komen er soms gaandeweg achter dat 
ze bepaalde competenties hebben 
gevraagd, waar ze in de praktijk niet 
bepaald op zitten te wachten. Lokaal 
bestuur kent nu eenmaal een weerbar-
stige praktijk. En burgemeesters zitten 
vaak langer dan één raadsperiode. 

Persoon
Het burgemeesterschap is bij tijd en 
wijle een eenzaam bestaan. Institutio-
nele eenzaamheid heet dat in burge-
meestersjargon. Je neemt als burge-
meester je eigen sterke en zwakke 
punten mee in het werk. Je karakter, 
je competenties en je bestuursstijl zijn 
hierbij een belangrijk gegeven. Ben je 
meer een daadkrachtige doener? Of 
een verbindende netwerker? Zomaar 
een greep uit verschillende voorkeurs-

Burgemeesterlijk vakmanschap, wat is dat eigenlijk? Wat zijn de succesfactoren 
van een burgemeester? En zijn er mogelijk aanbevelingen om het ambt meer in 
balans te brengen? Ben Visser, vanaf begin 2022 de nieuwe burgemeester van 
Eemsdelta, schreef er een masterscriptie over. Hij studeerde in de afgelopen 
jaren Public Management (MPM) aan TIAS School for Business and Society te 
Utrecht. Hij vertelt u zelf zijn bevindingen.

Tekst | Ben Visser 
Foto  | Jurgen Pillen

TUSSEN PROFIEL, PRAKTIJK EN PERSOON 
VAKMANSCHAP VAN  
BURGEMEESTERS
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VAKMANSCHAP

stijlen van besturen. Bestuursstijl is 
een veelgenoemde factor bij vallende 
burgemeesters .

Wanneer is een burgemeester 
succesvol?
Op grond van het werk en de publi-
caties van o.a. dr. Niels Karsten, aan 
wie ik erg veel heb gehad tijdens het 
schrijven van deze scriptie, heb ik een 
aantal belangrijke succesindicatoren 
van burgemeesters op rij gezet:

1. Het vertrouwen bij de voordracht
 Hoe breed gedragen is de voor-

dracht? Is er sprake van een 
unanieme voordracht? Of is de 
voordracht resultante van een 
politiek proces? Burgemeesters 
die niet unaniem worden gedragen 
beginnen vaak met enige achter-
stand waar ze later last van kunnen 
krijgen. 

2. Inhoud van de klankbord
gesprekken

 Wat krijgen burgemeesters terug 
van de gemeenteraad in deze 
gesprekken? En hoeveel ruimte is 
er om een zekere gelijkwaardigheid 
in de gesprekken te realiseren? 
Sluimeren er spanningen? Welke 
signalen worden er in deze (ver-
trouwelijke) gesprekken afgege-
ven? Hoe ligt de burgemeester in 
de gemeenschap? En hoe in het 
gemeentehuis?

3. Effectiviteit in beleid
 Krijgt de burgemeesters dossiers 

binnen zijn of haar portefeuilles 
met enige souplesse door de raad? 
Is er voldoende vertrouwen in 

de kennis en kunde van de bur-
gemeester en draagvlak voor de 
inhoudelijke voorstellen? 

4. Moties
 Worden er moties ingediend die het 

functioneren van de burgemeester 
raken? Is er inhoudelijke kritiek? 
Kritische moties? Of moties van 
afkeuring, e.d.?

5. De informele vertrouwensregel
 In veel gevallen waar burgemees-

ters moesten vertrekken lagen 
daar vertrouwensproblemen in 
het college en/of de raad aan ten 
grondslag . Dat soort problemen 
maakt burgemeesters bijzonder 
kwetsbaar. Formeel kunnen wet-
houders geen vertrouwen opzeggen 
in burgemeesters. In de praktijk 
zien we deze figuur steeds vaker 
voorkomen, waarna burgemeesters 
uiteindelijk toch moeten vertrekken. 
De verhoudingen en relaties met 
wethouders in het college zijn voor 
burgemeesters essentieel voor 
succes. 

6. Herbenoeming
 De ultieme motie van vertrouwen is 

de herbenoeming van burgemees-
ters aan de hand van de bestaande 
profielschets. Tenzij de opgave sterk 
is veranderd, kiezen raden vaak 
voor deze optie als er geen noe-
menswaardige issues zijn rondom 
het functioneren van burgemees-
ters .

Hoe doe je dat in de praktijk?
Ik heb gedurende het onderzoek met 
diverse burgemeesters gesproken over 
hun ervaringen en hen gevraagd hoe zij 

naar hun eigen periode als burgemees-
ter kijken aan de hand van het model 
met de 3 P’s (profiel, praktijk, persoon). 

Situationeel leiderschap is voor burge-
meesters erg belangrijk. Het ambt is 
complex en bestaat uit vele verschil-
lende rollen met verwachtingen die 
soms tegenstrijdig kunnen zijn. Je bent 
bestuurder, beslisser, boegbeeld en 
burgervader (moeder). Deze laatste rol 
weegt voor de meeste burgemeesters 
het zwaarst. De juiste rol, het juiste 
accent en de juiste communicatiestra-
tegie kiezen in uiteenlopende situaties. 
Daar komt het op aan. Kunnen scha-
kelen is daarbij een vaardigheid die 
burgemeesters moeten bezitten .

Dienende grondhouding
In de praktijk van dit onderzoek bleken 
burgemeesters die zichzelf typeerden 
als verbindende netwerkers het meest 
succesvol te zijn. Ze opereerden met 
een soort dienende grondhouding, ont-
spannen op de politieke inhoud van be-
leid, terwijl ze wel verantwoordelijkheid 
namen en hun mannetje stonden op de 

Burgemeesters krijgen vaak te maken 
met verwachtingen die afwijken van 
hetgeen in de profielschets is vervat

Ben Visser was van 2006-2010 gemeenteraadslid en van 2010-2013 wet-
houder van Urk en van 2013-2018 burgemeester van Scherpenzeel (Gld). 
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momenten dat het erop aankwam. Zij 
werden zonder problemen herbenoemd 
of maakten een succesvolle overstap 
naar andere gemeenten. 

Opvallend was dat burgemeesters 
die zichzelf typeerden als ‘krachtig 
bestuurder’ vaker in politieke proble-
men kwamen en moesten vertrekken. 
Daaruit leid ik af dat je als burge-
meester ook moet kunnen variëren 
in je bestuursstijl als de situatie in de 
gemeente daarom vraagt. Dat moet 
wel in je gereedschapskist zitten. Het is 
een vorm van dienstbaar leiderschap 
om grondig te reflecteren, je stijl waar 
nodig aan te passen aan de situatie 
en de opgave waar je voor staat in de 
gemeente. Natuurlijk is het van belang 
om authentiek te zijn en dicht bij jezelf 
te blijven, maar het burgemeesters-
ambt is ten enenmale een dienend 
ambt. Verbinden is de kerntaak. De 
plicht. 

Conclusies 
Burgemeesterlijk vakmanschap be-
staat uit een dienstbare grondhouding, 
deskundigheid en daadkracht binnen 
de eigen verantwoordelijkheden, ont-
spannen opereren waar het gaat om de 
(politieke) inhoud van beleid, situatio-
neel leiderschap tonen en steeds weer 
streven naar consensus, verbinding 
en evenwicht. Verbinding en evenwicht 
zoeken tussen het profiel, de situaties 
en verwachtingen in de praktijk en je 
eigen persoonlijke stijl. 

In de werving en selectie van burge-
meesters hebben wethouders meer 
dan eens een soort ondergeschikte 
rol ten opzichte van de gemeenteraad, 
terwijl zij wel het meeste met de bur-
gemeester te maken hebben. Dit leidt 
met enige regelmaat tot afwijkende ver-
wachtingspatronen ten opzichte van de 
eisen in het profiel en problemen in de 
praktijk. Andersom hebben burgemees-
ters helemaal geen rol in de werving 

en selectie van wethouders. Dat kan 
in voorkomende gevallen zorgen voor 
disbalans in verhoudingen.

Aanbevelingen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties adviseer ik om 
te onderzoeken of er een soort extra 
bestuurlijke vangrail gecreëerd kan 
worden voor burgemeesters, om de 
kwetsbaarheid te ondervangen die het 
gepolariseerde en versnipperde poli-
tieke klimaat met zich meebrengt. Met 
name in relatie tot wethouders. Colle-
ges worden op een bijzondere manier 
samengesteld en verschillen daardoor 
zeer in opleidingsniveau, achtergrond 
en stijlen van besturen. Het is niet gek 
dat er gedurende een periode mensen 
uit de bocht vliegen. Of ze nu burge-
meester of wethouder zijn. 

In de praktijk zien we nu steeds vaker 
voorkomen dat wethouders vertrouwen 
in burgemeesters opzeggen, terwijl 
deze figuur formeel niet bestaat. An-
dersom kunnen burgemeesters  

ontbreken van vertrouwen in de 
richting van wethouders nergens kwijt, 
zonder daarbij zelf het gevaar te lopen 
het veld te moeten ruimen. Zorg daar-
om voor iets meer manoeuvreerruimte 
voor burgemeester en wethouders om 
politieke problemen of ontstane con-
flictsituaties op te lossen met elkaar. 
Dit kan zeker startende burgemeesters 
(wethouders), of collegeleden met min-
der bestuurlijke ervaring helpen. 

Daarnaast pleit ik voor het herijken van 
de rol van wethouders bij de werving en 
selectie, de klankbordgesprekken en 
de herbenoeming van burgemeesters. 
Zij moeten het meest met burgemees-
ters samenwerken. Ook vice versa 
zouden burgemeesters meer zeggen-
schap moeten kunnen hebben dan nu 
het geval is over de werving en selectie 
en het functioneren van wethouders, in 
bijvoorbeeld klankbordgesprekken voor 
wethouders. Dat kan meer evenwicht in 
de bestuurlijke verhoudingen brengen, 
en ‘balance of power’. 

Tot slot beveel ik het Nederlands Ge-
nootschap van Burgemeesters aan om 
werk te maken van een reflectiemodel 
aan de hand van Profiel, Praktijk en 
Persoon. Op die manier investeren we 
in vakmanschap van burgemeesters. 
Zeker in een tijd waarin dat extra  
gevraagd wordt, indachtig het citaat 
van Johan Remkes, waar deze samen-
vatting mee begon. ■

Formeel kunnen 
wethouders geen 

vertrouwen opzeggen 
in burgemeesters

VAKMANSCHAP 

Burgemeesters zouden meer 
zeggenschap moeten hebben 

over de werving en 
selectie van wethouders 
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COLUMN 

Wat een feest was het om bij ons jaarcongres zoveel collega’s weer in levenden 
lijve te kunnen ontmoeten, bij te praten en te genieten van de mooie ambiance en 
het goed gevulde programma: Hulde aan onze gastheer en aan iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd.

Het jaarcongres markeert misschien ook wel een doorstart van het werk dat we 
als NGB graag willen doen. U heeft inmiddels de opleidingengids 2022 ontvangen 
die vol staat met mooie aanbiedingen om in uzelf en in ons mooie ambt te inves-
teren. Ook voor burgemeesters geldt dat een leven lang leren aan de orde van de 
dag is. We zullen voorop moeten blijven gaan bij het duiden van maatschappelijke 
ontwikkelingen, taken en bevoegdheden uitvoeren in de context van een steeds 
veranderende samenleving. Wat daar in elk geval bij helpt is een gezond nieuws-
gierige houding. Dat betekent niet alleen voorkomen dat we geleefd worden door 
de actualiteit, maar af en toe ook ruimte inbouwen voor achterover leunen en  
reflectie. Daarom van harte uitgenodigd om van het rijke aanbod gebruik te maken.

We willen als NGB zeker ook doorontwikkelen in de digitale ontmoetingen die 
ons de afgelopen jaren veel hebben gebracht. We zullen geregeld actuele tafels 
organiseren waaraan u digitaal kunt deelnemen. Mocht u wensen of suggesties 
hebben: laat het weten. We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën en doen daar graag 
ons voordeel mee!

Die nieuwsgierigheid zult u vast ook voelen in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen. Wat verandert er en wat blijf hetzelfde? Ik vind het mooi om te zien 
dat zich steeds weer mensen melden die volksvertegenwoordiger in hun gemeente 
willen worden, terwijl ook dat ambt steeds ingewikkelder wordt. Hoe kunnen we als 
burgemeesters een nieuwe raad een mooie start laten maken, hoe slagen we erin 
om samen met de wethouders een goed en dienstbaar college neer te zetten? Met 
een gezonde portie nieuwsgierigheid en de ambitie om ook van de komende nieu-
we raadsperiode een goede tijd te maken, komen we een heel eind. Het zal u niet 
verbazen dat we hierover spreken bij de komende Burgemeestersconferenties.

Misschien is het ook de moeite waard om met de nieuwe raad en het college stil 
te staan bij het steeds vaker voorkomen van dreiging en bedreiging. Ik wil niet 
wennen aan de agressie die ons steeds vaker ten deel valt, of dat nu op sociale 
media, op straat of waar dan ook gebeurt. Alleen als we daar collectief één lijn 
trekken en duidelijk aangeven waar de grens ligt, kunnen we daar iets tegen doen. 
Het lijkt mij bij uitstek iets voor de nieuwe raadsperiode om hierover het gesprek 
te voeren en de vraag te stellen wat een gemeentebestuur zelf kan doen bij agres-
sie en bedreigingen van het lokale bestuur.

Wist u dat dit de 100e editie van ons ‘lijfblad’ is? Nog steeds goed gelezen en 
gewaardeerd. U mag de redactie gerust een compliment maken. Dat doe ik bij 
deze ook!

Liesbeth Spies | voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘Ik wil niet  
wennen aan de 

agressie die ons 
steeds vaker ten 

deel valt’

Blijf Nieuwsgierig!
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DE BURGEMEESTER

In de afgelopen decennia is de Nederlandse samenleving veel diverser  
geworden. Burgers willen gehoord en gezien worden. Burgers willen meedoen. 

Of het nu gaat om gele hesjes, de black live matters beweging, boeren, de 
LHBTI gemeenschap, jongeren en vrouwen. Deze kenmerkende diversiteit 

ontbreekt op vele plekken in het openbaar bestuur en is ook amper zichtbaar 
in het ambt van burgemeester. De meningen lopen uiteen of diversiteit in het 

ambt nu wel zo belangrijk is. Vanuit de gedachte, dat een gezagsvolle  
uitoefening van het ambt om draagvlak vraagt en burgers zich willen  

herkennen valt er wel wat te zeggen voor een toename.

BENT Ú  
DE BURGEMEESTER? 

Wat die toename onder andere aan 
persoonlijke ervaringen met zich 
mee heeft gebracht heb ik willen 
beschrijven in mijn autobiografie 
getiteld ‘Bent ú de burgemeester?’
In 2008 startte ik als eerste zwarte 
vrouw met waarnemen in Anna Paulow-
na. Daar werd ik voor het eerst in het 
ambt geconfronteerd met mijn uiterlijk. 
Terwijl ik de Sint en zijn Pieten binnen-
haalde werd ik erop aangesproken. Het 
was tegen het zere been van velen. Een 
burgemeester van Surinaamse afkomst 
zou niet mogen meewerken aan zo’n 
racistische traditie. Hoe ik het in mijn 
hoofd haalde, juist ìk mocht de Sint en 
zijn Pieten niet ontvangen. Ik was mij 
van geen kwaad bewust. Van de emo-
ties die een intocht kon oproepen had 
ik tot op dat moment helemaal geen 
besef. Mijzelf had ik nooit met Piet geas-
socieerd en ik kon het mij ook niet her-

inneren dat er thuis met zo veel emotie 
over was gesproken. Het was helemaal 
geen issue en toen mijn zussen en ik 
erachter kwamen dat Sinterklaas niet 
bestond verschoof de focus naar het vie-
ren van de kerst. Wij waren van huis uit 
altijd alert op discriminatie en maakten 
daar ook werk van. Ik was verbijsterd 
toen ik hoorde dat de Sinterklaas tradi-
tie door velen als discriminerend werd 
ervaren. Het maakte mij nieuwsgierig 
en ik was benieuwd naar de gedachten 
van mensen die het een racistisch feest 
vonden. Ik legde mijn oor te luisteren en 
ontmoette veel emoties. De samenle-
ving was in de loop der jaren veranderd. 
Ik realiseerde mij dat de organiserende 
stichting er rekening mee moest houden 
dat het Sinterklaasfeest op termijn 
moest mee gaan met de tijd wilde het 
een feest blijven voor àlle kinderen. En 
dat laatste vond ik belangrijk want het 

was tenslotte een kinderfeest en àlle 
kinderen moesten het leuk hebben!

Op 11 maart 2009 had ik in Anna Pau-
lowna een tweede bijzondere ervaring 
die te maken had met hoe ik er uit zag. 
In de agenda stond een naturalisatie 
gepland en op zich was dat niets bijzon-
ders. Maar bij de voorbereiding viel mijn 
oog op de leeftijd. Het jongetje was drie 
jaar! Zijn vader kwam uit Anna Paulow-
na, zijn moeder had een Afrikaanse 

Tekst | Dr. Joyce Sylvester 

Hoe ik het in mijn 
hoofd haalde, juist 
ìk mocht de Sint 
en zijn Pieten niet 
ontvangen! 
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achternaam. Wat moest ik doen? Ik 
kon moeilijk de officiële naturalisatie 
ceremonie uitvoeren. In plaats van de 
gebruikelijke bos bloemen vroeg ik om 
een rode speelgoedtractor te kopen 
want tractoren waren er veel in het 
gebied. In mijn kamer verplaatste ik wat 
meubels en zo konden wij een uurtje 
samen spelen. Van de paar regels die 
ik wel uit moest spreken begreep deze 
driejarige niets, maar daarna hadden wij 
een geweldige tijd. Van onze ontmoeting 
verscheen een foto in de Polderbode 
van 18 maart 2009. Toen ik die foto 
zag realiseerde ik mij voor het eerst wat 
diversiteit betekent in het ambt. Het 
jongetje was met een betraand gezicht 
schoorvoetend naar binnen gekomen. 
Zijn ouders waren heel trots en hadden 
hem in een smoking gehesen en hij 
droeg zwarte lakschoenen. Bij binnen-
komst was zijn hoofd gebogen en zijn 

ouders duwden hem voort. Toen hij 
opkeek en mij zag werden zijn ogen zo 
groot als schoteltjes. Zijn angst ver-
dween als sneeuw voor de zon. Hij nam 
een sprintje en sprong in mijn armen. 
Het leek alsof hij mij ergens van herken-
de maar wij hadden elkaar nooit eerder 
ontmoet. De aanwezige fotograaf, Marc 
Moussault uit Schagen, maakte de 
foto die mij zo dierbaar werd. Ik zag het 
plaatje pas nadat het was verschenen in 
de krant. 

Ook in Naarden, tegenwoordig Gooise 
Meren na de fusie met Muiden, Muider-
berg en Bussum had ik een bijzondere 
ervaring. Nooit zal ik vergeten hoe ik 
tijdens een drukbezochte bijeenkomst 
langdurig door een man werd aange-
staard. Van top tot teen nam hij me op. 
Zijn ogen werden nog groter toen hij zag 
dat ik de ambtsketen droeg. ‘Bent ú de 

burgemeester? Dat gelóóf ik niet!’ Een 
van de bodes ving de conversatie op. 
Voordat ik iets kon zeggen werd meneer 
bij de arm genomen en verdween hij in 
de menigte. Er waren veel gasten en al 
snel was ik weer in gesprek. Na een half 
uur stond de man opnieuw voor me, nu 
met een rood hoofd. Hakkelend kwa-
men de excuses eruit, zo had hij het niet 
bedoeld. Meneer was zo eerlijk geweest 
om mij eraan te herinneren dat ik niet 
helemaal voldeed aan het geijkte beeld 
van een burgemeester. Ik realiseerde 
me dat er waarschijnlijk meer mensen 
waren die zo dachten. Er was nog een 
hoop werk te verrichten, aan beide 
kanten zogezegd. Ook ik moest mijn 
beeld bijstellen, want ik was tijdens de 
uitoefening van mijn ambt niet bepaald 
met mijn huidskleur bezig en vond het 
heel normaal. Blijkbaar waren er men-
sen die dat niet vonden. Daar moest ik 

Voor een 
burgemeester 
wordt het steeds 
belangrijker om 
die samenleving 
in te gaan en 
contact te zoeken, 
de toenemende 
diversiteit in de 
samenleving vraagt 
daar om 
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aan wennen. Maar ik was niet naïef. Ik 
herinnerde me vergelijkbare voorvallen 
uit Anna Paulowna. En hoewel ik het nog 
steeds bijzonder vond dat ik met mijn 
achtergrond nu deze functie bekleedde, 
realiseerde ik me dat deze hardnekkige 
beelden en vooroordelen eeuwenoud 
zijn en al die tijd een taaie bron van 
onrecht vormen. Het zou nog lang duren 
voordat niet het uiterlijk maar de kwali-
teiten en ambities van mensen voorop-
gesteld zullen worden.

Zo maar drie bijzondere ervaringen 
waarover ik heb geschreven in ‘Bent ù 
de burgemeester?’ Naast het aan dig-
gelen slaan van het hardnekkige beeld 
van een burgemeester is het de vraag 
hoe de burgemeester zich verankert in 
een samenleving die steeds diverser 
wordt en waarbij het gaat om de brede 
diversiteit; diversiteit in leeftijd, huids-
kleur, geloof, geaardheid, geslacht, regio 
of herkomst. Hoe blijft de burgemeester 
in contact met alle inwoners en is hij of 
zij breed toegankelijk en hoe herkennen 
alle inwoners zich in de burgemeester? 
Voor een burgemeester wordt het 
steeds belangrijker om die samenleving 
in te gaan en contact te zoeken, de toe-
nemende diversiteit in de samenleving 
vraagt daar om. Ook zal een burgemees-
ter door een toenemende diversiteit in 
college en raad meer en anders moeten 
verbinden, het gaat om een andere set 
van vaardigheden. Mooie uitdagingen 
dus voor burgemeesters de komende 
jaren. En aangezien burgemeesters  
veel van mensen houden kunnen  
deze uitdagingen vol vertrouwen  
worden aangegaan. ■

DE BURGEMEESTER

De eerste keer dat ik een gemeente-
raad bezocht omdat ik belangstelling 
had voor de lokale politiek, trof ik 
een vergaderzaal met dertig mensen, 
grotendeels witte mannen van boven 
de 55. De enige vrouw die op die avond 
het woord voerde, was voor mij een 
rolmodel. Ik dacht: dat wil ik ook! Men-
sen met verschillende achtergronden 
bekijken gezamenlijk vanuit meer per-
spectieven naar dilemma’s en besluit-
vorming en nemen dus meer gewogen 

besluiten. Dit geldt voor elk bedrijf en elke organisatie, maar zeker ook 
voor het openbaar bestuur. In Nederland staan we een representatieve 
democratie voor. 
Juist in een gemeenteraad moeten inwoners zich kunnen herkennen. Zij 
moeten zich vertegenwoordigd weten. Ik geloof erin dat het vertrouwen 
in een gemeenteraad en de betrokkenheid toeneemt wanneer er meer 
diversiteit aanwezig is in een raad. Dat geldt dus zeker ook voor zo’n 
zichtbare rol als burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en 
college als boegbeeld voor de gemeente. 

Margo Mulder | burgemeester Goes  

Hoe mooi zou het zijn als in het ambt van de burgemeester meer kleur 
en diversiteit daadwerkelijk zichtbaar wordt. De samenleving is in 
Nederland echt divers geworden en dat wordt alleen maar meer. Als 
burgemeester ben je als ‘eerste burger’ heel zichtbaar en dat kan zeker 
helpen om inwoners zich gezien, gehoord en thuis te laten voelen in 
onze gemeenten. Joyce Sylvester laat in haar boek zien hoe alleen haar 
verschijning al heeft geholpen en hoe ze haar persoonlijkheid heeft 
benut om inclusie zichtbaar en concreet te maken. Daar kan het wat 
mij betreft niet bij blijven. Natuurlijk doet de persoon er toe maar de 

invulling en uitvoering van je taken en rollen 
als burgemeester mogen niet vergeten worden. 
Dat vraagt echt iets van de burgemeester! 
Maar de kracht van de verscheidenheid en 
diversiteit draagt bij tot een inclusieve samen-
leving waarbij de burgemeester een bijzondere 
rol kan vervullen. Geboren als Curaçaoënaar, 
getogen als straatjochie in Zeist, onderdeel van 
de ‘gay-community’ en als huidig inwoner van 
Houten neem ik mijn eigenheid mee: laat dat 
vooral zichtbaar zijn!

Gilbert Isabella | Burgemeester Houten
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Enige tijd geleden mocht ik een kort woordje houden voor het oriëntatie-pro-
gramma voor kandidaat-burgemeesters. Het was een interessant gesprek 
over wat het ambt inhoudt en welke dilemma’s je als burgemeester tegen 
aan loopt. Een zeer divers gezelschap. Enkele met de meer klassieke 
achtergrond van wethouder, maar ook veel deelnemers vanuit andere uit 
werkvelden als bedrijfsleven, media, zorg, advocatuur. Dit programma voor 
vrouwen, zijinstromers, mensen met een migratieachtergrond of beperking 
is een uitstekende manier om het burgemeesterskorps te verrijken met 
nieuwe burgemeesters die andere inzichten en ideeën aan het ambt kun-
nen toevoegen. In de steeds veranderende maatschappij kan deze diversi-
teit in achtergronden verfrissend werken.
Joyce Sylvester beschrijft in haar boek op een zeer treffende manier hoe zij 
heeft gepionierd vanuit haar achtergrond. De vraag in de titel van haar boek 
Bent ú de burgemeester? zou in de toekomst weliswaar vanuit een ander 
perspectief zomaar ook aan deze zijinstromers gesteld kunnen worden.

Mark Roëll | burgemeester Baarn

DE BURGEMEESTER

Joyce Sylvester | Bent ú de burgemeester? Autobiografie van een pionier 
Uitgeverij Atlas Contact | Amsterdam/Antwerpen | ISBN 978 904 504 331 9

Een boeiende en inspirerende autobiografie, waarin veel herkenningspunten over oordelen 
en veroordelen als een rode draad doorheen liepen. Maar gelijktijdig heb ik genoten van je 
daad- en wilskracht om te presteren en te laten zien wie je daadwerkelijk bent. Moest daar-
bij spontaan denken aan mijn eigen credo die ik op de middelbare school van een (van de 
laatste daar docerende paters Maristen) meekreeg: Nil Volentibus Arduum / Niets is moeilijk 
voor hen die willen.

Een citaat van Comenius heb ik daarbij goed onthouden en 
opgeslagen in mijn geheugen:
“Wij zijn allen burgers van één wereld. Een mens haten, om-
dat hij elders geboren is, omdat hij een andere taal spreekt, 
omdat hij anders over dingen denkt, omdat hij minder of meer 
weet dan jij, wat een onbegrip! Want wij zijn allen mensen en 
dus niet volmaakt.”

Berry Link | burgemeester Veendam
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KOMMISSARIS FAN DE KENING

Samen met Ellen van Selm, burgemees-
ter van Opsterland en voorzitter van 
de redactiecommissie van het Burge-
meestersblad, heb ik op een maandag-
ochtend in september een afspraak 
met Arno Brok. Na binnenkomst in 
zijn mooie blauwe werkkamer in het 
provinciehuis in Leeuwarden wordt ons 
door de Commissaris enthousiast een 
‘skomkofje’ aangeboden. Even ben ik 
in de war. Het lijkt me nog wat vroeg 
voor bier. Maar skomkofje blijkt geen 
skuumkoppe maar een cappuccino 
te zijn. Hoe logisch. ‘Wy dogge it yn it 
Nederlânsk of net?’ is zijn eerste vraag. 
Het klinkt verleidelijk, maar toch maar in 
het Nederlands. 

Eerste onder zijn gelijken
Het ambt van commissaris is Arno Brok 
niet vreemd, want zowel als ambtenaar 
in Flevoland en Overijssel als in zijn 
burgemeesterstijd heeft hij verschillen-
de commissarissen zien functioneren. 
Het is wel zo dat het ambt van CdK per 

provincie verschilt. Zijn ambtgenoten in 
Zuid-Holland of Noord-Holland hebben 
een hele andere functie dan hijzelf. De 
functie van commissaris in Fryslân heeft 
meer gelijkenis met die van Zeeland en 
Limburg. In Fryslân wordt de commissa-
ris echt gezien als de bewaker van de 
Friese taal, cultuur en identiteit. 

‘Wij zijn een gemeenschap van 400 
dorpen/terpen, elf steden en vier 
eilanden. Het belang van de dorpsge-
meenschappen, de ‘mienskippen’, zie 
je ook terug in het werk van de commis-
saris’, aldus Brok. ‘Binnenkort open ik, 
samen met Ellen van Selm, een winkel 
in Opsterland. Welke CdK opent er nu 
een supermarkt? Ik zie dat Jaap Smit 
nog niet doen!’

‘Eigenlijk ben ik hier in Fryslân gewoon 
burgemeester gebleven. De achttien 
Friese burgemeesters zijn echt mijn 
makkers. Samen zijn we de bestuurders 
van de Fryslân, ook met de dijkgraaf 
erbij. We doen het met elkaar. We bestu-
ren hier horizontaal, egalitair. ‘

Trots
Eén van de stokpaardjes van commissa-
ris Brok is daarom ongetwijfeld het initi-
atief van bestuurlijke vernieuwing. In de 
afgelopen periode is vanuit de persoon-
lijke lijn van Han Polman en Arno Brok, 
en met ondersteuning van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, een traject gestart waarbij 
Fryslân en Zeeland pionieren naar 
bestuurlijk maatwerk. Fryslân en Zeel-
and kenmerken zich door een eigenheid 
en een interne verbondenheid waarbij 
de schaal van de regio, de provincie en 
het waterschap samenvallen. Door een 
meer horizontale, gezamenlijke manier 
van besturen van gemeenten, provincie 

Tekst | Hilde Westera 
Foto | Provincie Fryslân en Sietse de Boer

EEN AMBT OP HET LIJF GESCHREVEN
IN GESPREK MET ARNO BROK, COMMISSARIS VAN DE KONING IN FRYSLÂN

We besturen hier 
horizontaal, 

egalitair

Begin 2019 werd hij door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot de beste 
bestuurder van de afgelopen 10 jaar en enkele jaren daarvoor ontving hij 

de Burgemeestersprijs uit handen van toenmalig minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies. Inmiddels is hij, na veertien 
burgemeesterschap in respectievelijk Sneek en Dordrecht, al weer jaren 

‘Kommissaris fan de Kening’. Een ambt dat hem op het lijf geschreven is. 
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en waterschap kunnen de uitdagingen 
en kansen beter en sneller worden be-
nut. Arno Brok noemt als voorbeeld de 
‘poolgedachte’ van ambtenaren voor de 
gehele overheid in Fryslân. ‘Het maakt 
veel mensen immers niet uit voor welke 
bestuurslaag ze werken, maar vooral of 
men interessant en afwisselend werk 
heeft’. Een verfrissende en creatieve 
manier van besturen, waarbij de tradi-
tionele structuren van ondergeschikt 
belang zijn. 

Ondanks de sterke onderlinge verbon-
denheid tussen de commissaris en de 
burgemeesters, is het ook in Fryslân 
niet altijd ‘pais en vree’. Brok vindt 
het belangrijk dat de burgemeesters 
zich gesteund weten als het spannend 
wordt, dat ze niet overgeleverd zijn aan 
de platitude van de actualiteit. ‘Wij heb-
ben hier echt het gevoel dat we samen 
voor de publieke zaak staan in Fryslân’. 
De woordvoerder van de commissaris 
voegt daar een mooie zin aan toe: ‘Het 

grondgebied is groot, maar de afstan-
den tussen elkaar zijn klein’. 
Het burgemeestersambt is volgens 
Brok de mooiste functie in bestuurlijk 
Nederland. ‘Niet voor niets hebben bur-
gemeesters bij de bevolking nog steeds 
veel gezag. Koester dat! In deze tijd 
van tegenstellingen is zo’n verbindende 
functie meer dan ooit nodig. Dienstbaar 
en onbaatzuchtig’

Rapport Boogers
Commissaris Brok heeft samen met col-
lega Jaap Smit in de kring van commis-
sarissen van de Koning de portefeuille 
‘Burgemeesterszaken’. 

Wat zijn de onderwerpen die nu in de 
kring spelen? 
Volgens Arno Brok zitten de commissa-
rissen volledig op één lijn in dit dossier, 
bijvoorbeeld wat betreft het rapport 
van Marcel Boogers. ‘Het is gewoon 
niet een goed rapport’. Er wordt veel 
vergeten in het rapport en er is selectief 

gesproken met mensen’, aldus Brok. 
Dat je het systeem waarvan de burge-
meester een onderdeel is, regelmatig 
onderzoekt is logisch volgens Brok. 
Want er veranderen zeker zaken. Maar 
het betekent niet dat alles op de schop 
moet. Brok adviseert burgemeesters en 
de andere spelers in het veld om altijd 
naar een vitaal evenwicht tussen de 
drie organen - burgemeester, raad en 
wethouders – te blijven zoeken. Brok 
betwijfelt of het nieuwe kabinet in deze 
tijd denkt aan structuurwijzigingen. Er 
zijn belangrijkere onderwerpen voor het 
kabinet om zich politiek op te profileren, 
zoals de woningmarkt en de zorg. ‘Maar 
koester vooral dat er binnen de eerste 
overheid een bestuurlijke actor zit die 
autonoom, waardevrij en onafhankelijk 
positie kan innemen. Dat heeft zoveel 
meerwaarde’. 

Maar het lokale bestuurssysteem vergt 
wel onderhoud toch?
Volgens de commissaris zie je ook in 
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een aantal Friese gemeenten raadsle-
den hun rol invullen alsof zij zelf Renske 
Leijten zijn, en de burgemeester de 
minister- president. ‘Deze raadsleden 
hebben op school niet goed opgelet bij 
de les Maatschappijleer. Ze kopiëren de 
Tweede Kamer. De burgemeester is niet 
de primes inter pares, maar een onaf-
hankelijk bestuursorgaan. Het staats-
rechtelijke gevoel in gemeenteraden is 
aan het eroderen’. Op onze vraag wat 
je hier als commissaris aan kunt doen, 
vertelt Brok dat hij dit onderwerp zo no-
dig aansnijdt tijdens gemeentebezoeken 
en gemeenteraden de vraag stelt ‘Bent 
u zich wel bewust van het beeld dat u 
neerzet?’

Commissarissen worden ook wel gezien 
als een bestuurlijke HRM-manager. Hoe 
vul je de HRM-rol van de CdK in? 
Volgens commissaris Brok heeft de 
kring van CdK’s afgesproken dat zij 
naast de zogenaamde A- en B-lijst  
(red: lijst met burgemeesters in een 

wachtgeldsituatie en de lijst met komen-
de burgemeestersvacatures) ook meer 
aandacht wil besteden aan de ‘parel-
tjes’, potentiële goede burgemeesters. 
Meer aandacht voor scouting vergroot 
de kwaliteit van de selectieprocedure en 
uiteindelijk de kwaliteit van het open-
baar bestuur. Ook het stimuleren van 
diversiteit in het burgemeesterskorps 
is een taak van de commissaris, aldus 
Arno Brok. ‘We hebben in Fryslân nog 
nooit zoveel vrouwelijke burgemeesters 
gehad. Diversiteit naar culturele  
achtergrond is hier echter nog wel  
een aandachtpunt’. 

Wat is de rol van de CdK bij burgemees-
ters ‘in de knel’? 
Arno Brok probeert de vakbroeders en 
-zusters zoveel mogelijk bij te staan. 
Ook (oud)burgemeesters die soms 
mede door ‘eigen toedoen’ uit het ambt 
zijn geraakt, ontvangt hij graag voor 
een gesprek. ‘Een commissaris moet 
vertrouwen geven. Naar buiten sta je als 

CdK altijd achter de burgemeester, 
maar binnenskamers moet je wel 
een spiegel voor durven houden als 
dat nodig is. Burgemeesters hebben, 
net als commissarissen van de 
Koning, hun kritiek niet altijd goed 
georganiseerd’, aldus Brok. ‘Ik heb 
als alleenstaande man geen partner 
die mij met beide benen op de grond 
houdt, maar wel een 3,5 jaar oudere 
zus. Ik wens iedereen een 3,5 jaar 
oudere zus toe!’ 
Een andere mantra dat voor Brok 
werkt om zelfkritisch te blijven is: ‘Je 

voorganger is per definitief veel beter 
dan jij en je opvolger zal het ook veel 
beter doen’.

Tip?
Arno Brok was ooit korte tijd voorzitter 
van het NGB, vlak voor hij commissaris 
in Fryslân werd. Hij typeert het NGB 
als een ‘geweldige club met een eigen 
nestgevoel’. Op onze vraag welke tip hij 
heeft voor het Genootschap, noemt hij 
een punt dat hij toen graag had willen 
oppakken. Brok voerde destijds als 
NGB-voorzitter een aantal gesprekken 
met partners en kinderen van burge-
meesters. Emotionele verhalen die hem 
zeer zijn bijgebleven. ‘Wij onderschatten 
wat het (ontwrichtende) effect op het 
gezin kan zijn als één van beide ouders 
burgemeester is’. Aandacht hiervoor is 
zeker noodzakelijk, aldus Brok. Mede 
om die reden nodigt de Friese com-
missaris éénmaal per jaar alleen de 
partners van de burgemeesters uit. Een 
bijzonder en zeer gewaardeerd initiatief. 

Beste burgemeester, bij deze dus  
aan uw (eventuele) partner de  
belofte (of waarschuwing) dat we in 
2022 werk gaan maken van  
een partner bijeenkomst. ■

Ik wens iedereen  
een 3,5 jaar  

oudere zus toe!

KOMMISSARIS FAN DE KENING

Arno Brok
Geboren 19 juli 1968 in Leerdam
Studeerde Bestuurskunde in Groningen en Enschede
Politieke kleur VVD
Was o.a. ambtenaar bij de provincie Flevoland en Overijssel. Raadslid, 
fractievoorzitter en wethouder in Leeuwarden. Burgemeester van Sneek en 
Dordrecht.
Bijzonder Hij was de eerste commissaris die zijn installatiespeech volledig 
in het Fries hield 
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Je hebt hiervoor in het bedrijfsleven en als bestuurder bij diverse 
zorginstellingen gewerkt, waarom nu het burgemeesterschap?  
Ik vind het mooi en belangrijk om krachtige organisaties te bouwen. Dat 
iedereen in de organisatie de ruimte krijgt om te doen waar ze goed in 
zijn en zijn of haar stukje bijdraagt. Dat is wat ik ook in mijn eerdere 
functies heb gedaan. Vooral in de zorg was veel doodgeregeld waardoor 
mensen tegen muren aanliepen. Als je mensen de ruimte én werkelijke 
verantwoordelijkheid geeft, gaat het bewegen en bereik je naast veel 
positieve energie en betrokkenheid ook harde resultaten. Mijn uitdaging 
is om dat ook in het lokaal bestuur te bereiken.

In mijn vorige functie in de ouderenzorg heb ik met Jack Mikkers in Den 
Bosch gewerkt en hem daar zien opereren. Toen de vacature van Waalwijk 
voorbijkwam herkende mijzelf in het profiel. Ik heb de tekst aan mijn 
partner en kinderen laten lezen en zij zeiden allen: ‘dat ben jij!’ Het 
getuigt van enorm veel lef dat Waalwijk heeft gekozen voor iemand zonder 
ervaring in het politieke bestuur! 
Vervolgens kom je in een omgeving waar je de spelregels niet kent. Je 
ligt bij wijze van spreken met een tennisracket in een zwembad. Nu 
had ik dat ook toen ik van het bedrijfsleven naar de zorg ging, maar als 
burgemeester wordt er toch naar je gekeken. Je moet vanaf de eerste dag 
impactvolle beslissingen nemen.
 
Hoe heb je dat aangepakt? 
Ten eerste ben ik blijven varen op wie ik ben. Ten tweede stel ik veel 
vragen en lees ik vrijwel alles. Ook heb ik de individuele raadsleden, de 
ambtelijke teams, wethouders en gemeentesecretaris gevraagd met mij 
op pad te gaan. Ten eerste omdat ik hen wilde leren kennen, want een 
goede samenwerking begint met inzicht en begrip voor elkaar. Ik heb hen 
gevraagd hun dillema’s met mij te delen en me daarnaast iets van Waal-
wijk te laten zien. De eerste paar maanden zat mijn agenda dus bomvol. 
Deze aanpak leidde tot mooie gesprekken met inwoners en  

diverse interessante werkbezoeken aan bijvoorbeeld de voedselbank 
en de buitendienst. Het heeft me ongelooflijk veel gebracht. Ik kan het 
iedereen aanraden!
 
Ik heb geen politieke partij waarop ik kan leunen, maar daardoor kan 
ik juist die neutrale persoon zijn. In Waalwijk hebben we een redelijk 
gefragmenteerde raad. Ik ben, ondanks dat er verkiezingen aankomen, 
met de raad op de hei gaan zitten om te kijken hoe we met elkaar wijs 
kunnen besturen. Hoe kom je, ondanks ieders politieke belangen, tot het 
beste, meest wijze besluit voor onze samenleving. Wat vraagt dat van een 
ieder en van de wijze waarop we samenwerken. En hoe houden we dat 
ook richting de verkiezingen vast. 
  
Wat is je opgevallen de eerste maanden als burgemeester? 
De diversiteit van het ambt is enorm groot! Ik heb op veel plekken 
gewerkt, maar nu bewust gekozen voor het lokale bestuur. Al het beleid 
heeft daar zijn uitwerking. Maar het is nog veel diverser dan ik had 
gedacht. Op één dag kan ik het startschot geven voor een sportactiviteit 
voor kinderen, een huis sluiten waarin een hennepkwekerij is aangetroffen 
en met de provincie spreken over bijvoorbeeld een verstedelijkings-
akkoord. Op dit lokale niveau kun je als burgemeester maatschappelijke 
impact realiseren, zowel op het kleine, menselijke niveau en ook langs de 
strategische lange lijnen. Een mooie combinatie!

Wat me ook is opgevallen is de aandacht die je krijgt als burgemeester, 
je staat continue in de spotlights. Maar het moet niet om mij gaan, maar 
over de Waalwijkse samenleving. Van de andere kant kom je als burge-
meester overal eenvoudig binnen en kan ik daardoor hopelijk iets extra 
bereiken voor de gemeente. Dat me dit ambt gegund is, vind ik mooi. En 
tegelijkertijd lekker gewoon blijven zoals iedereen, want in de zoektocht 
naar een nieuw huis werden we uitgeloot voor een nieuwbouwproject. 
Geen extra privileges voor de burgemeester, en zo hoort het!

EVEN VOORSTELLEN

VOORSTELLEN

Sacha Ausems is sinds juli burgemeester van 
 Waalwijk. Ondanks dat ze geen politiek- 
bestuurlijke ervaring had, zag de Waalwijkse  
vertrouwenscommissie in haar de warme,  
doortastende burgemeester waar ze naar op  
zoek waren. Na een half jaar kennismaken met 
de gemeente, is het nu tijd voor ons om meer te 
weten te komen over deze nieuwe collega.  

Tekst  | Reineke Ponsioen
Foto  | gemeente Waalwijk
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TEGENMACHT

Het rapport van Rob Boswijk ‘Binnen 
de lijntjes maar toch fout’ beschrijft 
hoe personen juridische instrumenten 
kunnen aangrijpen om onoorbare druk 
uit te oefenen op organisaties, amb-
tenaren en bestuurders. Zo proberen 
bijvoorbeeld personen met een achter-
grond in de georganiseerde misdaad te 
voorkomen dat een vergunning wordt 
ingetrokken of een subsidie wordt  
stopgezet. Frank van der Meijden,  
burgemeester van de gemeente  
Laarbeek, is een van de burgemeesters 
die met vormen van onoorbare  
druk uitoefening met juridische  
instrumenten te maken heeft gekre-
gen. Hij spreekt van een ‘activerende 
en intimiderende tegenmacht’.

Als burgemeester is Van der Meijden 
niet onbekend met bedreigingen en 
intimidaties. Bij zijn aantreden in 2016 
stond deze gemeente in Brabant voor 
grote uitdagingen op het gebied van 
handhaving en veiligheid. Van het 
begin af aan heeft de burgemeester 
aangegeven zich in te zullen zetten 
voor een veilige samenleving voor alle 
inwoners van de gemeente. Strikte 
handhaving van belangrijke regels was 
daar een onderdeel van. Deze actieve 
houding kon rekenen op verzet van een 
aantal personen binnen de gemeente. 
Sinds zijn aantreden heeft Van der 
Meijden dan ook diverse dreigbrieven 
en intimiderende berichten ontvangen. 
Ook is hij met de dood bedreigd. Als 

gevolg daarvan zijn Van der Meijden 
en zijn naasten beveiligd. Ook onoor-
bare drukuitoefening met behulp van 
juridische instrumenten, heeft een 
buitengewoon nare bijsmaak, ook al 
zijn de effecten niet van direct fysieke 
aard en zijn zij minder zichtbaar. Juridi-
sche procedures drukken ambtenaren 
en bestuurders in een bepaalde hoek, 
waardoor zij hun functie niet meer 
goed kunnen uitvoeren.

Pas sinds enkele jaren wordt in  
rapporten en op bijeenkomsten ge-
sproken over oneigenlijk gebruik van 
wetten en procedures als drukmiddel 
van criminelen en personen met foute 
intenties. Zo werd in de monitor  

Op gemeentebesturen en -bestuurders wordt vaak externe druk 
uitgeoefend, door burgers of organisaties die het bijvoorbeeld met 

een bepaald besluit niet eens zijn. Dat is prima en hoort bij een 
democratisch proces. Maar er is ook drukuitoefening die onoorbaar is. 

Soms worden daarbij op zich legitieme wettelijke middelen ingezet. Dat 
maakt het wrang. Wettelijke middelen of procedures die bedoeld zijn 

om tot evenwichtige besluitvorming te komen, of om burgers tegen de 
overheid te beschermen, worden oneigenlijk gebruikt. 

Tekst |Rob Boswijk 
Foto  | Frank van der Meijden van Erik de Brouwer

ACTIVERENDE EN 
INTIMIDERENDE 
TEGENMACHT
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TEGENMACHT

Integriteit en Veiligheid 2020  
kort aandacht geschonken aan  
zogenoemde ‘politiek gemotiveerde 
aangiftes’ die naar alle waarschijnlijk-
heid waren bedoeld om het ambtelijk 
apparaat te beschadigen of om perso-
nen te intimideren. Ondanks de ernst 
van het fenomeen, was dit onderwerp 
tot voor kort nog niet uitgebreid be-
schreven. Door in gesprek te gaan met 
enkele tientallen betrokkenen, heeft 
Boswijk dit fenomeen in een verken-
nende studie beter in kaart gebracht. 
In het onderzoek zijn meer dan tien 
cases, verspreid over heel Nederland, 
onderzocht. Deze vormen van  
onoorbare drukuitoefening beperken 
zich niet tot Noord-Brabant, maar blij-

ken ook elders voor te komen; in  
het rapport worden cases beschreven 
uit Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland  
en Limburg. 

Intenties en uitingsvormen
Boswijk onderscheidt grofweg drie  
manieren waarop wettelijke instrumen-
ten voor onoorbare druk op organi-
saties of personen kunnen zorgen. 
Allereerst de ‘rechtengerichte’ manier. 
Personen grijpen procedures aan om 
hun recht te halen; waar mogelijk gaan 
zij in bezwaar of beroep of versturen 
zij informatieverzoeken. Ze zien dat als 
hun recht of misschien zelfs als hun 
plicht. Zij beschouwen zich als  
controleur van het openbaar bestuur. 

Het is gedrag dat doorgaans veel  
capaciteit vergt van organisaties,  
maar men ervaart het over het  
algemeen niet als intimiderend;  
dat kan het wel worden wanneer  
personen zich in hun procedures  
richten op één of enkele ambtenaren  
of bestuurders. 

Een tweede uitingsvorm is meer orga-
nisatiegericht. Personen zijn dan uit 
op het verstoren van processen, om zo 
beleid in hun voordeel te beïnvloeden. 
Ook zijn er personen die uit wraak han-
delen en een gemeente willen pesten. 
“Jullie geven mij geen vergunning? 
Dan zal ik jullie ook tot een last zijn.” 
Daar waar het in de eerste uitings-

‘Men ziet de 
ambtenaren of 
bestuurders als 
personificatie 
van het gevoerde 
beleid’
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vorm vooral ‘lastige of overijverige‘ 
burgers betreft, gaat het hier vaker om 
personen met foute intenties. In deze 
‘organisatiegerichte’ vorm wordt een 
overvloed aan procedures uitgestort 
over een organisatie. In een korte tijd 
grijpt men diverse instrumenten aan 
vanuit elk rechtsgebied, en men com-
bineert dit vaak met andere middelen. 
Personen sturen bijvoorbeeld talloze 
e-mails en bellen herhaaldelijk diverse 
ambtenaren. Het doel is niet om recht 
te halen, maar om een organisatie of 
betrokkenen tot last te zijn. Zo wor-
den in enkele cases bijvoorbeeld hele 
afdelingen gedagvaard door personen 
met een criminele achtergrond. Ook 
ambtenaren die niet betrokken zijn ge-
weest bij een zaak krijgen een oproep 
om onder ede te getuigen. Deze vorm 
is tot op zekere hoogte intimiderend 
voor de betrokkenen. Daarnaast legt 
het een heel zware last op de organi-
satie. De gedagvaarde ambtenaren zijn 
tijd kwijt aan de voorbereiding van de 
zitting, en zij moeten daarnaast ook 
worden bijgestaan door een advocaat. 
In zijn eigen gemeente ziet Van der 
Meijden deze organisatiegerichte vorm 
ook voorkomen. Een aantal personen 
is het al enige tijd niet eens met een te 
nemen besluit. Als reactie op dit besluit 
dienen deze personen talloze Wob-ver-
zoeken in, enkel met als doel zand in 
de motor te strooien.

De derde vorm van drukuitoefening 
wordt als meest intimiderend ervaren. 
Hierbij richten personen hun pijlen spe-
cifiek op één of enkele ambtenaren of 
bestuurders, met als doel hun gedrag 
direct te beïnvloeden of om wraak te 
nemen. Men ziet de ambtenaren of 
bestuurders als personificatie van het 
gevoerde beleid. Zij worden bijvoor-
beeld op sociale media met naam en 
toenaam genoemd, met de intentie 
hen in een kwaad daglicht te stellen. 
Personen dienen klachten in tegen 
specifieke overheidsmedewerkers of 

doen strafrechtelijke aangiften tegen 
betrokkenen. Men richt zich volledig 
op bepaalde ambtenaren en bestuur-
ders. Ook bij deze uitingsvorm is er 
vaak sprake van criminelen en andere 
personen met foute intenties, die alle 
registers opentrekken om beleid naar 
hun hand te zetten. Van der Meijden 
vertelt over een persoon die diverse 
Wob-verzoeken indiende met als doel 
persoonlijke informatie te verkrijgen 
over ambtenaren die betrokken zijn 
geweest bij diverse handhavingsacties. 
De persoon achter de verzoeken voelde 
zich benadeeld door deze handha-
vingsacties. Waarom hij de namen van 
ambtenaren nodig heeft, is onduidelijk, 
maar het is vaak wel sterk intimiderend 
voor diegene die het betreft. 

In een andere casus dient een persoon 
een klacht in tegen burgemeester Van 
der Meijden. De burgemeester wordt 
er, ten onrechte, van beschuldigd een 
bepaalde vergaande en grievende ui-
ting te hebben gedaan. De klacht heeft 
tot gevolg dat er een klachtencommis-
sie moet worden opgetuigd, en dat 
de burgemeester een advocaat moet 
inschakelen. De klacht hangt hem we-
ken boven het hoofd. Ook als de klacht 
niet ontvankelijk wordt verklaard, houdt 
de persoon zijn bewering overeind, 
zonder enig bewijs aan te voeren. De 
betreffende persoon besluit zelfs om 
met zijn advocaat naar de ombudsman 
te stappen. “Je staat erbij en je kijkt er-
naar”, aldus Van der Meijden. “Je voelt 
je onmachtig”. Tussen de gemeente 

en deze persoon lopen al enkele jaren 
handhavingszaken en procedures over 
bepaalde vergunningen. Tegen elk 
besluit maakt de persoon structureel 
bezwaar en gaat hij in beroep. Deze 
klacht past in dat rijtje, maar maakt 
het aanmerkelijk persoonlijker; de 
burgemeester is nu de kwade genius. 
“Dat doet iets met je”, aldus Van der 
Meijden, maar er iets tegen doen is 
uitermate lastig. 

Gevolgen
Uit het rapport van Boswijk blijkt dat de 
consequenties van onoorbare drukuit-
oefening met wettelijke middelen groot 
kunnen zijn voor het functioneren van 
de betreffende overheidsmedewerkers 
en -organisaties. Slachtoffers ervaren 
verminderd werkplezier. Het komt on-
rechtvaardig over wanneer een persoon 
alle regels en wetten overtreedt en 
vervolgens procedures start tegen de 
overheid en medewerkers om zich voor 
te doen als slachtoffer. Daarnaast geeft 
het een gevoel van onmacht, omdat 
het lastig is om tegen dit oneigenlijke 
gebruik van wettelijke instrumenten op 
te treden. Verder voelen slachtoffers 
zich onveilig. “Wat moet die persoon 
met mijn naam?” Het komt voor dat 
personen door middel van juridische 
procedures privégegevens achterhalen 
om deze medewerkers op te roepen als 
getuige of om ze thuis op te zoeken. 

Een ander effect is dat anonimisering 
kan optreden. Ambtenaren willen 
onder brieven, e-mails en in dossiers 
niet met naam worden vermeld. Social 
media-accounts worden afgeschermd, 
of men creëert een account onder een 
gefingeerde naam. Soms wordt geadvi-
seerd om in een telefoongesprek niet je 
naam te noemen. Ook andere gedrags-
verandering kan optreden. Ambtenaren 
en bestuurders gaan zich defensiever 
opstellen, of vermijden bepaalde 
moeilijke zaken. Soms zien gemeenten 
vanwege de hoge kosten van juridische 

Jullie geven mij geen 
vergunning?  

Dan zal ik jullie ook tot 
een last zijn

TEGENMACHT
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procedures van bepaalde besluiten af. 
De ‘tegenpartij’ beschikt geregeld over 
veel financiële middelen, waardoor 
ze langdurig kunnen procederen. Ook 
komt het in de door Boswijk beschre-
ven cases voor dat medewerkers op 
een andere plek gaan werken, of 
ontslag nemen. 

Onoorbare drukuitoefening door middel 
van juridische instrumenten vermindert 
het functioneren van ambtenaren en 
politici die er mee geconfronteerd wor-
den en heeft daarmee een negatieve 
invloed op kwaliteit en uitstraling van 
het openbare bestuur. Het is niet een 
probleem waar alleen de gemeente 

Laarbeek mee kampt. Van der Meijden 
bevestigt dat verschillende collega’s 
de problematiek herkennen. Het is 
daarom zaak dat dit onderwerp verder 
onderzocht en besproken wordt en dat 
ervaringen worden gedeeld, om zo tot 
passende oplossingen te komen. ■

Rob Boswijk, Binnen de lijntjes en toch fout, een verkennend onderzoek naar niet-strafbare 
intimidatie van (politieke) ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, 
Leiden, 2021. Vervaardigd op verzoek van het Strategische Beraad Ondermijning en de gemeente 
Tilburg. Het onderzoek is opvraagbaar via r.c.w.boswijk@umail.leidenuniv.nl.

TEGENMACHT
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NAJAARSCONGRES 

Tekst | Reineke Ponsioen
Foto  | Annemoon van Hemel en Govert Govers 

TERUGBLIK 
NAJAARSCONGRES 2021

Op 6 en 7 oktober jongstleden vond het  
NGB-Najaarscongres plaats. In de Basiliek in 
Veenendaal was er volop ruimte om collega’s 
weer eens ‘in het echt’ te spreken, na een 
jaar van voornamelijk digitale ontmoetingen. 

Vanwege het niet doorgaan van de Burgemees-
tersconferenties eerder het jaar was besloten om 
het congres uit te breiden met een extra dag. Op 
woensdag 6 oktober vonden in de middag diverse 
excursies plaats in en rondom gemeente Veen-
endaal. Zo kregen de deelnemers bij het Poultry 
Expertise Centre een rondleiding door het Poultry 
Innovation Lab, het Insect Experience Centre en 
de diervoederfabriek of konden ze bij de Univer-
siteit van Wageningen zien hoe het ecosysteem 
Wageningen Campus bijdraagt aan de maat-
schappelijke transities, in samenwerkingen met 
diverse stakeholders en regionale overheden. Op 
de ICT-Campus kon men kennismaken met ICT 
innovaties in de agro- en foodsector die baanbre-
kend zijn: van bedrijven die vanuit Veenendaal de 
wereld veroveren met hun software tot nano-elec-
tronica-technologieën die disruptie veroorzaken in 
voeding en gezondheid.
Bij het World Food Centre in Ede kon men de 
toekomst proeven en kennismaken met de Neder-
banaan; op de Grebbelounge aan de Grebbelinie 
nam burgemeester Gert-Jan Kats de deelnemers 
mee in een reis door het verleden, heden en toe-
komst van Veenendaal. 

Na de excursies trof men elkaar in de Basiliek 
voor het burgemeestersdiner. Voorzitter van het 

Genootschap Liesbeth Spies sprak de leden toe 
en trompettist André Heuvelman sloot het diner  
af met zijn Cinéma Paradiso. 

Op de congres dag zelf openden Gert-Jan Kats en 
dagvoorzitter Stefan de Bruijn het congres.  
Mariette Hamer sprak, als voorzitter van de SER 
over het herstel van Nederland en de rol van het 
(lokale) openbaar bestuur hierin en Femke  
Halsema deelde naast haar ervaringen als  
burgemeester van Amsterdam, ook haar visie op 
de toekomst. 
Hierna splitsten de deelnemers zich op om aan de 
deelsessie van hun voorkeur deel te nemen. 
Na de lunch werd het programma vervolgd met 
een statement van Herman Bolhaar en daarna 
een paneldiscussie over de toekomst van het 
openbaar bestuur en de rol van de burgemees-
ter(s). Professor Erik Scherder vroeg met zijn 
noodkreet aandacht voor de gevolgen van te 
weinig bewegen voordat het programma werd 
afgesloten door Joep & Rob met de interactieve 
training Hoe maak ik zuivere keuzes (in deze 
onzekere tijden). 

Het NGB-Najaarscongres vindt traditiegetrouw elk 
jaar plaats op de eerste donderdag van oktober. 
In 2022 is dat donderdag 6 oktober. ■
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Koos Janssen, burgemeester van Zeist, vond het 
best spannend om een miljoenenbezuiniging over 
te laten aan een burgerberaad van 150 aselect 
gekozen Zeistenaren. Het leverde maar liefst  
62 voorstellen op, die niet alleen leiden tot  
1,7 miljoen euro bezuiniging, maar ook een  
grote maatschappelijke opbrengst hebben. 

Tekst en foto  | gemeente Zeist

BURGERBERAAD ZEIST: 
INWONERS BEZUINIGEN 1,7 MILJOEN VANUIT DROMEN OVER GOED LEVEN IN ZEIST 

Terugkijkend is Janssen trots. Toch heeft hij er 
ook wakker van gelegen, bekent hij. Niet alleen 
omdat het nogal wat voeten in de aarde had om 
een dergelijk burgerberaad te organiseren door 
de eigen ambtelijke organisatie, maar ook om het 
volledige vertrouwen te geven aan 150 onbe-
kende inwoners om een miljoenenbezuiniging 
te realiseren. Waarom de Zeister politiek er dan 
toch voor gekozen heeft? “Eindeloze nieuwsgierig-
heid,” zegt Janssen stellig. ”Nieuwsgierigheid naar 
de inzichten, ervaring en kennis van de inwoners. 
Van Zeist in de volle breedte en pluriformiteit. Én 
vanwege de traditie dat we dit graag doen.”

Democratische vernieuwing
Terug naar de zomer van 2020. Het bestuur van 
Zeist, dat zijn huishoudboekje al lange tijd op orde 
heeft, ziet een dreigend miljoenentekort  
voor de aankomende jaren, onder meer vanwege 
de flink stijgende zorgkosten en de kosten  
rondom de coronacrisis. Het miljoenentekort  

loopt op tot 8,3 miljoen per jaar, op een begroting 
van 170 miljoen. 

Omdat Zeist al langer een koers vaart van  
democratische vernieuwing, komen het college 
en de raad met het idee om een burgerberaad 
van 150 inwoners in te zetten om ideeën aan te 
dragen voor de bezuinigingsopgave. Voor de be-
groting 2021-2024 is er te weinig tijd om dit  
te organiseren. Daarom voert de raad alvast 
bezuinigingen door van 5,5 miljoen euro, die de 
samenleving relatief weinig ‘pijn’ doen. Om het 
resterende gat te dichten voor de begroting  
2022-2025, wordt direct alles in gang gezet  
om een burgerberaad te starten.
De burgemeester vervolgt: “Het idee voor dit 
burgerberaad hebben we goed doorgepraat 
met elkaar, zodat iedereen zich er comfortabel 
bij voelt. De raad heeft het eerste woord en het 
laatste woord. Zij moet uiteindelijk tot een besluit 
komen op basis van alles wat er is. Daartussen 

BURGERBERAAD 
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kun je allerlei mensen inschakelen, als aanvulling 
op het democratisch functioneren. Inwoners zijn 
de hoofdrolspelers in de democratie. Daar doe  
je het voor.”

Aanpak
In november 2020 wordt een aselecte groep van 
6.500 inwoners van boven de 18 uit de bevol-
kingsadministratie uitgenodigd. ”In de regel neemt 
3 tot 4 procent de uitnodiging aan. Er reageer-
den nu 935 inwoners. Dat is ongekend veel: 15 
procent,” vertelt Janssen enthousiast. ”Inwoners 
voelden zich aangesproken door de persoonlijke 
brief die ze ontvingen.” Om van  
935 naar 150 inwoners te komen, wordt er in het 
bijzijn van een notaris een gewogen loting gedaan. 
Op die manier worden inwoners van verschillende 
leeftijden, geslacht en opleidings niveaus uit alle 
kernen van Zeist geselecteerd,  
om een goede afspiegeling van de Zeister  
samenleving te krijgen. 

Deze groep van 150 inwoners vormen samen 
het burgerberaad, ook wel de Inwoners Advies 
Commissie (IAC) genoemd. In januari van dit jaar 
wordt de IAC geïnstalleerd, waarna ze in zes the-
magroepen met elkaar in gesprek gaan over hun 
wensen binnen de thema’s bestuur en financiën, 
activiteit en gezondheid, zorg en ondersteuning, 
wonen en duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit, 
en meedoen en onderwijs. 

Proces
“De groepen werden vanuit de 
gemeente begeleid door 30 mede-
werkers, zonder enige inhoudelijke 
bemoeienis,” benadrukt Janssen. 
”Omdat alle bijeenkomsten vanwege 
corona digitaal waren, zijn alle leden 
– de oudste is bijna 90 – geholpen 
met hun digitale vaardigheden. Dat 
ging helemaal goed,” vertelt hij. 
“Onze medewerkers, die dit begeleid-

Ik heb wel 
eens gedacht: 

grijpen we 
niet te hoog?
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den, konden zichzelf aanmelden. Ze vonden het 
leuk om eens met een ander thema bezig te zijn. 
Voor hen was het ook een ontdekkingsreis.”
 
Janssen vertelt openhartig dat het burgerbe-
raad voor hem spannend was. “Ik heb wel eens 
gedacht: grijpen we niet te hoog? Is het niet teveel 
voor onze eigen medewerkers? En voor onze 
inwoners? Voor alle betrokkenen was het een 
veeleisend traject; het resultaat is een kroon op 
dat werk. De raad heeft er unaniem mee inge-
stemd en was bereid om het anders te doen, met 
voorwaarden die vooraf helder waren. Die voor-
waarden zijn dat niemand uitgesloten wordt, dat 
kwetsbare mensen worden ontzien en dat  
de voorstellen niet ten koste gaan van 
duurzaamheid. Aan deze voorwaarden zijn de 
voorstellen getoetst.” 

Dilemma’s
Het bijzondere van deze aanpak is dat inwoners 
zich buigen over de bezuinigingsopgave, zonder 
enig belang, behalve hun woongenot in Zeist. “In 
de democratie heb je allemaal spelers: inwoners, 
maatschappelijke organisaties, medewerkers van 

de gemeente, de raad, 
B&W. Het zijn geen 
concurrenten van 
elkaar, maar collega’s 
van elkaar. Ze moeten 
elkaar respecteren 
in hun rol. Democra-
tie is ontmoeting en 
gesprek. Een burger-
beraad is ontmoeting 
en gesprek. Je moet 
weten wát er gedacht 
wordt en waaróm het 
gedacht wordt. Welke 
maatschappelijke be-
hoefte erachter zit.” 

“Het is ook spannend: 
je gaat mensen vra-
gen die je niet kent. 

Dat is best een dilemma,” vervolgt Koos Janssen. 
“Geef je vertrouwen en ruimte aan mensen die 
je niet kent, waar normaliter andere mensen zich 
over buigen? De raad mag geen tekort gedaan 
worden. Maatschappelijke organisaties kunnen 
denken: zitten ze niet van mijn maaltijd te snoe-
pen? Iedereen moet zijn rol kunnen spelen. Daar-
om noemden we het hele proces ook ‘Samen in 
Balans’. De IAC kwam met een advies en aan het 
eind moet de raad kijken of iedereen gezien en 
gehoord is. De maatschappelijke organisaties zijn 
meegenomen in het proces. Alle stukken waren 
transparant,” laat Janssen weten. “En inwoners en 
maatschappelijke organisaties konden op bepaal-
de momenten inspreken. Uiteindelijk hadden ze 
weinig commentaar.” 

Janssen noemt een ander dilemma: “Wil je alles 
van tevoren weten? Of: onderweg dingen oplossen 
als er heibel is? We hebben gekozen voor onder-
weg dingen oplossen, mocht dat nodig zijn. Daar 
hebben we een commissie voor in het leven geroe-
pen. Het bestaan is al voldoende geweest om er 
geen gebruik van te hoeven maken.”

Opbrengst
Eind maart kwam de IAC met 62 voorstellen. 
Janssen: ”Als B&W zijn we gaan kijken of ze vol-
doen aan de voorwaarden van de raad en hebben 
we commentaar gegeven. Sommige voorstellen 
kosten geld. Daarvoor konden we geen groen licht 
geven. We hebben het in twee ronden gedaan. 
Sommige voorstellen zijn zo ingewikkeld. Daar 
hadden we meer tijd voor nodig.”

Hij vervolgt: ”Twee derde van de voorstellen kos-
ten geen geld, maar brengen wel inhoud en bud-
get op. Gezamenlijk 1,7 miljoen. Een voorbeeld: 
maak participatie goedkoper door het digitaal te 
organiseren. Een geheel digitaal proces kán. Dat 
hebben we met dit burgerberaad wel ervaren. 
Daarnaast leveren de voorstellen een half miljoen 
op aan verlaging van de afvalstoffenheffing. Door 
bijvoorbeeld het gratis ophalen van grofvuil af te 
schaffen gaat de afvalstoffenheffing voor de inwo-
ners omlaag. Ook heeft de IAC de discussie over 
de OZB aangezwengeld. Die verhogen, levert  
1 miljoen op, náást de 1,7 miljoen aan besparin-
gen. Dan zijn er nog een aantal voorstellen met 
een maatschappelijke opbrengst. Die zijn echt de 

Maatschappelijke  
organisaties kunnen  
denken: zitten ze niet  
van mijn maaltijd  
te snoepen?

BURGERBERAAD 
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Belangen 
behartigen is 
iets anders 

dan verlangen 
concretiseren 

Het plezier in participatie 
en onderling begrip is 

ontzettend van belang. Wij 
noemen dat procesgeluk

moeite waard om over na te den-
ken. Zoals betere vindbaarheid 
van de loketten in het sociaal 
domein.”

Begin met dromen
Dat er voorstellen bij zitten die 
vooral een maatschappelijke 
opbrengst hebben, heeft alles te 
maken met het startpunt van de bezuinigingsop-
gave. “Wil je over balans in de begroting naden-
ken, dan moet je niet in de boekhouding neuzen,” 
zegt Janssen. ”Mensen is gevraagd te beginnen 
met dromen. Dromen over een goed leven in Zeist. 
Na het dromen komt denken. En na het denken 
komt het formuleren van een voorstel. Het heeft 
ertoe geleid dat sommige voorstellen meer een 
idealistisch karakter hebben: bijvoorbeeld vergroe-
ning van het stedelijk gebied. Deze voorstellen 
behandelen we in het voorjaar in de raad.” 

Hij is er trots op dat het burgerberaad met zoveel 
waardevolle voorstellen is gekomen, vanuit het 
startpunt van dromen. “We hebben in Zeist 
eerder de bezuinigingsdialoog gedaan. Dan zitten 
mensen met een belang aan tafel. Die moeten tot 
een oplossing komen. Het is de vraag of het ware 
verlangen dan aan bod komt,” stelt Janssen. “Het 
burgerberaad is juist vanuit dit verlangen aan de 
gang gegaan. Belangen behartigen is iets anders 
dan verlangen concretiseren. Als ik belangenbe-
hartigers uitnodig, krijg ik een ander gesprek dan 
met iemand die het verlangen moet concretiseren. 
Als belangenbehartigers daarna alsnog aan bod 
komen, geef je die wel ruimte.”

Verfrissend
Achteraf concludeert Janssen dat het burgerbe-
raad voor de miljoenenbezuiniging enorm verfris-
send is. ”Het is leuk als je inwoners in het ge-
meentelijk werk betrekt en vertrouwen en ruimte 
biedt, zonder sturing. Voor de politiek en voor B&W 
was dat soms best moeilijk. Ik heb in die maanden 
dat de IAC aan de slag was, geen enkel voorstel 
gezien. Door het op deze manier te doen, worden 
we veel wijzer. Het is wat anders dan ‘ons kent 
ons’. Alle vanzelfsprekendheden moeten verdiend 
worden. Dat is heel verfrissend. Bestuurders en 
professionals hebben de neiging om te zeggen dat 
het niet kan of dat het anders zou moeten. Dat 

was verboden. Dat zet aan tot 
ontwikkelen.”

Hij merkt op dat het belangrijk is 
om een balans te vinden tussen 
ontspannen dromen en concrete 
voorstellen. “Soms was dat een 
gevecht vanwege de tijdsdruk. De 
inwoners hebben het vooral als 

inspirerend ervaren en vinden het leuk dat ze de 
gemeente goed hebben leren kennen. Het plezier 
in participatie en onderling begrip is ontzettend 
van belang. Wij noemen dat procesgeluk. Dat 
staat los van het resultaat, wat inhoudsgeluk is. 
Dit procesgeluk doet er ook toe. Het burgerberaad 
in deze vorm, rond dit brede onderwerp, is uniek in 
Nederland. Dat is best bijzonder. En het is hopelijk 
een inspiratie voor anderen.”

Landelijke aandacht
Janssen ondervindt dat er voor het Zeister burger-
beraad veel aandacht is. ”Er wordt een documen-
taire over gemaakt. Er is iemand afgestudeerd op 
dit onderwerp. We komen voor in het programma 
Democratie in Actie. Het ministerie, dat op werk-
bezoek is geweest, gebruikt dit als één van de 
casussen voor een onderzoek naar mengvormen 
in democratie. Ik heb een presentatie gegeven op 
het NGB-Najaarscongres. Al die velden vinden het 
interessant.”

“Je doet het niet in een handomdraai. Maar het 
is wel te doen. Door het brede draagvlak en de 
goede voorbereiding hebben we het gered.  
Als de raad verdeeld was geweest of als de  
ambtelijke medewerkers het móesten doen,  
had het niet gewerkt.” ■

BURGERBERAAD
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NORM

Agressie en intimidatie zijn niet normaal, maar lijken helaas wel steeds meer onderdeel te 
worden van het publieke debat. Recente voorbeelden te over. Zoals de doodsbedreiging richting 

de Amersfoortse burgemeester Bolsius en de bedreigingen aan het adres van de Utrechtse 
burgemeester Dijksma naar aanleiding van de sluiting van Waku Waku. Maar hoewel de 

gevallen van intimidatie en bedreiging toenemen en ook steeds vaker in het nieuws komen, 
neemt het aantal meldingen en aangiftes af. Om die trend te doorbreken is een norm tegen 

agressie en intimidatie voor decentrale politieke ambtsdragers ontwikkeld. De norm is: 
agressie en intimidatie zijn niet normaal en horen niet bij het politieke ambt. Melden helpt en 

de politieke ambtsdrager staat er niet alleen voor.

 SAMEN OPSTAAN 
TEGEN AGRESSIE 

EN INTIMIDATIE 

Tekst | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Foto | Gemeenten Dronten en Overbetuwe, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanleiding?
Aanleiding voor de norm was de Moni-
tor Integriteit en Veiligheid 2020 waar-
uit bleek dat het percentage aangiftes 
na een agressie-incident bij politici 
en bestuurders in de afgelopen jaren 
afneemt. Ook bleek uit een verkenning 

dat het aantal gemeenten dat een 
meldpunt heeft waar meldingen over 
agressie en intimidatie bij politici en 
ambtenaren worden opgepakt, nog erg 
laag is. Het vergroten van de meldings-
bereidheid begint bij een gezamenlijke 
afspraak over welk gedrag wel en niet 

acceptabel is. De ministeries van BZK 
en JenV en het NGB ontwikkelden de 
norm in nauwe samenwerking met de 
partners van het Netwerk Weerbaar 
Bestuur. Er werden diverse sessies 
georganiseerd met de verschillende 
betrokkenen zoals burgemeesters, 
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raadsleden en griffiers over de inhoud 
van de collectieve norm, Belangrijk 
uitgangspunt hierbij was dat politieke 
ambtsdragers een gezamenlijk signaal 
afgeven, maar dat slachtoffers wel zelf 
regie houden over de opvolging van 
een melding. Het resultaat is een col-
lectieve norm, die gemeenteraden en 
colleges kunnen vertalen naar de eigen 
lokale praktijk. Burgemeesters kunnen 
daar een stimulerende rol in vervullen. 
Bijvoorbeeld door het gesprek over 
agressie en intimidatie periodiek te be-
spreken met de gemeenteraad, het Col-
lege van B&W en de interne driehoek 
van burgemeester, gemeentesecretaris  
en griffier.

Normstelling
Met het actief uitdragen van de norm 
laat de burgemeester binnen en buiten 
de eigen gemeenten zien dat agressie 
en intimidatie onacceptabel gedrag is 
en dat dit wordt afgekeurd, tegen wie 

en waar het ook gebeurt. Niet voor 
niets staat centraal in de norm dat 
agressie en intimidatie niet normaal 
zijn en niet bij het politieke ambt horen. 
Melden helpt doordat bestuurders en 
volksvertegenwoordigers uitdragen dat 
zij dit gedrag afkeuren. Melden helpt bij 
het krijgen van steun en bescherming 
na een incident, voor henzelf, collega’s 
en familie. Melden helpt om in gesprek 
te blijven over acceptabel en onac-
ceptabel gedrag en om effectiever op 
daders te reageren.

Stappenplan voor opvolging
Om de opvolging van een melding 
goed te laten verlopen wordt onder 
leiding van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid een stappenplan van het 
melding- en aangifteproces gemaakt. 
Hierbij wordt nadrukkelijk de rol van de 
organisatie belicht in het ontzorgen van 
de politieke ambtsdrager na een inci-
dent. Dit stappenplan wordt verspreid 

onder burgemeesters en griffiers en is 
binnenkort te vinden op de site van het 
Netwerk Weerbaar Bestuur.

Voortouw
Burgemeesters laten met steun aan 
de norm zien dat ze zelf het voortouw 
nemen in het melden van intimidatie 
en agressie. Hiermee moedigen ze 
wethouders, raadsleden en mede-bur-
gemeesters aan om ook te melden. 
Zoals Sharon Dijksma na de beruchte 
galgtekening tegen het Algemeen 
Dagblad in oktober zei: “Doorgaans 
krijgen we het advies om stil te gaan 
zitten terwijl we geschoren worden. Om 
niets te doen dus. Maar ik vind dat we 
daardoor onvoldoende duidelijk maken 
dat bedreigingen alle perken te buiten 
gaat. Dat het voor bestuurders steeds 
moeilijker wordt hun werk te doen. Wie 
wil dit nog doen als het zo doorgaat?”.

Wie wil dit werk 
nog doen als het 
zo doorgaat?  
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Complete norm
De volledige collectieve norm staat op de 
site van het Netwerk Weerbaar Bestuur, 
www.weerbaarbestuur.nl. Ook is de norm 
te vinden als bijlage bij het nieuwste 
boek van Caroline Koetsenruijter. Zij 
noemt de collectieve norm als één van de 
good practices voor het tegengaan van 
intimidatie en bedreiging in haar nieuwe 
boek Het Agressieparadijs. 

NORM

Het lijkt als die kikker 
in het water dat aan de 

kook geraakt

Dorien van der Kamp, Griffier Overbetuwe

“De griffier kan, net als de burgemeester, een luisterend oor en een 
steun zijn voor raadsleden bij externe agressie en intimidatie. Zo heb 
ik een keer een raadsvergadering meegemaakt waar verschillende 
raadsleden zich bedreigd voelden door aanwezigen op de publieke 
tribune. De burgemeester en ik hebben toen onmiddellijk de volgende 
dag een mail gestuurd naar alle raadsleden om te laten weten dat 
een ieder die daar behoefte aan had een afspraak met ons kon ma-
ken om te praten over wat er gebeurd was. We hebben onze agenda’s 
daarvoor schoongeveegd. Van dat aanbod maakten verschillende 
raadsleden gebruik. Enkele weken later heb ik een ieder van hun per-
soonlijk aangesproken of opgebeld om te vragen hoe het met ze ging. 
En of ze behoefte hadden aan nog een gesprek. Die behoefte was er 
niet, maar meerdere raadsleden gaven te kennen het erg te waarde-
ren dat ik er wel op terug gekomen was.

Bij het uitdragen van de norm zie ik het grootste gevaar in de hou-
ding ‘het hoort er nu eenmaal bij’, zowel bij raadsleden zelf als bij 
de samenleving. Ik heb wel het idee dat het besef toeneemt dat het 
er niet bij hoort. Al hoor ik nog wel zaken als: ‘een inwoner mag best 
boos zijn’ of ‘het doet me niks’. En boos zijn mag natuurlijk ook, maar 
de scheidslijn tussen boos zijn en agressie is soms dun en wordt 
door iedereen anders ervaren. Het is belangrijk het onderscheid te 
maken. Daarom vind ik het goed om in een protocol op te nemen 
wat het verschil is tussen emotie en grensoverschrijdend gedrag. Het 
protocol van Overbetuwe is in de maak. We hebben besloten niet te 
spreken over een agressieprotocol, maar over een veiligheidsprotocol 
voor raads- burger- en collegeleden. Om niet het negatieve, maar het 
positieve te benadrukken.” 

De scheidslijn  
tussen boos zijn en 
agressie is soms dun 
en wordt door iedereen 
anders ervaren
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Jean Paul: “In onze samenwerking bij het bespreekbaar maken, maar 
vooral ook aanpakken van agressie en intimidatie, is het van groot 
belang dat je het er over eens bent wanneer en in hoeverre iemand 
over de schreef gaat. Natuurlijk is de nullijn het uitgangspunt, maar je 
moet ook kijken naar de omstandigheden. Wanneer is iets agressief 
of intimiderend (al dan niet in passieve of actieve vorm)? Is het echt 
zwart-wit, of zijn er ook nuances? Daar moet je constant het gesprek 
over voeren. En ik ben heel duidelijk ik accepteer het niet. Ik hoor 
vaak: het valt wel mee. Nee, zeg ik dan, het valt niet mee”. 

Tineke: Bij het afleggen van de ambtseed voor nieuwe medewerkers 
staan we uitgebreid stil bij integriteit. Daar hoort ook agressie en 
geweld bij, intern, maar ook extern. Ik stimuleer om agressie en  
intimidatie te bespreken met een collega, leidinggevende of de  
vertrouwenspersoon en daar vooral niet mee te blijven rondlopen.”

Jean Paul Gebben, burgemeester van Dronten 

Tineke van Lenthe, gemeentesecretaris van DrontenDemocratie in 2021

Jean Paul: “Er blijft altijd het risico dat we als samenleving de 
langzaam toenemende verruwing gaan accepteren. Het lijkt als die 
kikker in het water dat aan de kook geraakt; wat begint met een 
wellicht acceptabele verhoging van het stemvolume, wordt zomaar 
een schreeuwpartij. Wat begint als een klap op tafel, wordt zomaar 
een klap in het gezicht. Wat begint als een tegengeluid op social 
media, wordt zomaar een haatcampagne. De uitdaging zit hem in het 
moment waarin je aangeeft dat het niet meer acceptabel is, wanneer 
je gaat begrenzen, wanneer je tot hier en niet verder zegt, wanneer je 
aangifte doet. Dat gesprek is niet alleen iets van gemeentesecretaris 
en burgemeester samen, dat gesprek moeten we blijvend als samen-
leving voeren! We moeten tussen de stemverheffing en de klap op 
tafel die intimidatie en agressie stoppen. We hebben veel aandacht 
voor datgene wat zich op het topje van de ijsberg afspeelt, maar te 
weinig aandacht wat daar onder het maaiveld valt. En juist voor die 
gevallen, daar is deze collectieve norm zo goed voor.” ■

NORM
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Met de ongeplande inname van het 
nauwelijks verdedigde Den Briel op 
1 april 1572 wordt de 'geboorte van 
Nederland' ingezet en het eerste stukje 
grondgebied definitief onttrokken aan 
het gezag van de landsheer, koning Fi-
lips II van Spanje. Het was een heftige 
strijd: oorlog en burgeroorlog ineen. 
Elke stad en streek in de Nederlanden 
speelde hierin een eigen rol en heeft 
zijn eigen herinneringen. Sommigen 
bleven de landsheer nog geruime 
tijd trouw en hielden afstand tot de 
Opstand onder leiding van Willem van 
Oranje. Anderen namen overtuigd, 
schoorvoetend of onder drang en 
dwang deel. Zowel plaatsen die betrok-
ken waren bij de Opstand als plaatsen 
die dat niet, of pas later, deden. 

Burgemeestersinitiatief 
Eind 2018 namen de burgemees-
ters van Brielle en Dordrecht, Gregor 
Rensen en Wouter Kolff, het initiatief 
om de herdenking van het geboor-
tejaar van Nederland op een andere 
leest te schoeien. ’Of nieuwe stof tot 

nadenken te geven,’ zoals de twee 
initiatiefnemers dat noemen. Rensen 
heeft duidelijk voor ogen waartoe de 
samenwerking van de deelnemende 
gemeenten moet leiden. ‘Door de kop-
peling van de waarden van toen aan 
de actualiteit daarvan in het huidige 
tijdsgewricht, zoals de betekenis van 
vrijheid en verdraagzaamheid, worden 
heden en verleden op een inspirerende 
manier bij elkaar gebracht.’ 

Vanouds geldt Den Briel als het sym-
bool voor het protestantse en Holland-
se verhaal van Nederland, in de negen-
tiende eeuw verwoord in de drieslag 
God, Nederland en Oranje. Er waren 
nationale herdenkingen en de koning 
kwam op bezoek in Den Briel. Maar 
niet-Hollanders en niet-protestanten 
voelden zich buitengesloten. Dat gevoel 
heeft de maken met de Opstand zelf. 
Lange tijd was er weinig aandacht voor 
de rol van katholieken in de protestant-
se Republiek. Zij werden niet vervolgd, 
maar waren wel tweederangsburgers. 
Noord-Brabant kreeg pas met de 
Bataafse Republiek in 1798 voor het 
eerst een afvaardiging in de volksver-
tegenwoordiging, de Nationale Verga-
dering. Limburg werd later pas een 
definitief onderdeel van Nederland.

Overeenkomsten benadrukken 
Rensen en Kolff wilden een andere 
herdenking in 2022 dan in de voor-
afgaande eeuwen. Eén waarin niet 
alleen de verschillen, maar juist ook de 
overeenkomsten tussen de  

SAMENWERKINGSPROGRAMMA 

Het jaar 1572 geldt als een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648). Nu, 
450 jaar later, werken bijna veertig Nederlandse gemeenten samen in het  
Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. Vanaf 2022 herdenken en actualiseren de 
deelnemers gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572. ‘Heden en verleden 
worden op een geïnspireerde wijze bij elkaar gebracht.’

Tekst | Samenwerkingsverband 1572-gemeenten 
Foto | Wouter Kolff | Ronald van den Heerik

450 JAAR OP ZOEK NAAR VRIJHEID, VERDRAAGZAAMHEID,  
VERSCHEIDENHEID EN VERBONDENHEID 

1572 GEBOORTE  
VAN NEDERLAND 

Gregor Rensen
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Nederlanders in naar voren komen. 
‘Door andere gemeenten bij de 
herdenking te betrekken, kunnen we 
gezamenlijk de geschiedenis levend 
houden,’ onderstreept Kolff. 

In februari 2019 nodigden Rensen en 
Kolff de burgemeesters uit van een 
groot aantal gemeenten waar in 1572 
strijd was geleverd. Hun oproep om van 
onderop een herdenkingsprogramma 
te organiseren vond weerklank. Beide 
burgemeesters trokken zich daarna 
voorzichtig terug en droegen het stokje 
over aan hun drie collega’s Jos Wienen 
(Haarlem, voorzitter), Pieter Verhoeve 
(Oudewater en later Gouda) en Anton 
Stapelkamp (Aalten/Bredevoort) in 
een dagelijks bestuur. Daarnaast 
bleven burgemeesters Rensen en Kolff 
onderdeel van het algemeen bestuur 
dat werd aangevuld met Lieke Sievers 
(Edam-Volendam) en Rob Bats (Steen-
wijkerland). 

Actualisering 
Het dagelijks bestuur ging betrokken 
aan de slag, niet alleen om een heel 
diverse geschiedenis te herdenken, 
maar ook om het actueel en toekomst-
gericht te maken. Verhoeve: ‘Ons land 
is niet zomaar opeens ontstaan. Meer 
kennis van de wordingsgeschiedenis 
van Nederland is sowieso van belang 
om ons land vandaag beter te begrij-
pen en te waarderen. Vandaag de dag 
is gewetensvrijheid nog steeds actueel 
en relevant.’ 

De Leidse hoogleraar Judith Pollmann, 
de expert in ons land op het onder-
werp Tachtigjarige Oorlog, schreef voor 
SW1572 een kort essay onder de titel 
‘Nederland spreekt niet vanzelf’. De 
situatie in de Nederlanden was bui-
tengewoon complex. De Opstand was 
maar beperkt doordacht en de verove-
ring van Den Briel een toevalstreffer. 
Hoe om te gaan met bijvoorbeeld de 
religieuze verschillen tussen mensen? 
Wat bindt ons eigenlijk, wat maakt ons 
tot een natie? Mag je eigenlijk wel in 
opstand komen tegen het van God ge-
geven gezag? Voor de meesten was het 
moeilijk om daarin een weg te vinden 
en men veranderde dan ook geregeld 
van standpunt. 

Vier V’s staan centraal
De verbinding tussen historische 
context en actualiteit was vanaf het 
begin een speerpunt in het bestuur, 
beklemtoont Sievers. ‘Dit initiatief biedt 
een mogelijkheid om met een breed 
collectief van gemeenten hernieuwde 
aandacht te vragen voor vier essenti-
ele waarden van onze rechtsstaat, en 
daarmee een krachtig verbindend en 

Wouter Kolff

Pieter Verhoeve 

Meer kennis van de 
wordingsgeschiedenis van Nederland 

is sowieso van belang om ons land 
vandaag beter te begrijpen en te 

waarderen
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inspirerend signaal te geven in een 
gepolariseerde samenleving.’ 

Dat idee werd verstrekt door het breed 
samengestelde Comité van Aanbeve-
ling dat bestaat uit een combinatie van 
historische experts en mensen met een 
relevante maatschappelijke positie. In 
samenspraak ontstond een program-
ma met vier pijlers: vrijheid, verdraag-
zaamheid, verbondenheid en verschei-
denheid. Deze 4 V's, of waarden, waren 
de kern van het conflict toen en zijn 
ook nu nog steeds actueel. Ze dragen 
een tegenstelling in zich mee, omdat 
vrijheid ook gaat over onvrijheid en 
verdraagzaamheid het gesprek over 
onverdraagzaamheid op gang brengt. 
Het herdenken van 1572 is daarom 
niet alleen interessant voor geschie-
denisliefhebbers, maar juist voor 
iedereen in onze eigen verwarrende en 
gepolariseerde tijd. De reacties op het 
initiatief van SW1572 laten zien dat 
deze thema's en de historische context 
nog steeds gevoelig liggen buiten de 
Randstad, in rooms-katholieke kringen 
en bij mensen die betrokken zijn bij 
thema’s zoals slavernij en discrimina-
tie. Dat bracht ons ertoe om te kiezen 
voor het motto 450 jaar op zoek naar 
de vier V’s. 

Van onderop
SW1572 ontwikkelt zich van onder-
op. Zonder groot startkapitaal, elke 
deelnemende gemeente betaalde een 
symbolisch bedrag van 1572 euro. 
Met dertien gemeenten begonnen we 
aan het opstellen van een program-
ma. Naast een aantal onderdelen met 
landelijke uitstraling, zoals lesmateriaal 
voor alle Nederlandse scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs en 
een basistentoonstelling die door alle 
gemeenten –lid of niet- kan worden 
aangeschaft en geplaatst, krijgt het 
programma ook een lokale inkleuring, 
dit tot tevredenheid van Stapelkamp. 
Hij wil het besef vergroten dat Neder-
land meer is dan alleen de Randstad. 
‘Dat zit mooi verwerkt in de V’s van 
Verscheidenheid en Verbondenheid.’ 

Collega Bats is het daar hartgrondig 
mee eens. ‘Ook wij hebben een bijzon-
der verhaal te vertellen. Over wat er 
zich hier in onze dorpen en steden,  
in ons gebied heeft afgespeeld. Dat 
willen we graag met iedereen delen.’ 

Ondertussen zijn niet alleen vele 
gemeenten aangehaakt, maar heb-
ben ook bijna dertig lokale musea 
en erfgoedinstellingen uit het hele 
land zich aangesloten. In Gelderland 
en Noord-Holland werken meerdere 
gemeenten en regio’s samen om het 
eigen lokale en regionale verhaal te 
vertellen binnen de nationale context. 
Op 24 maart 2022 is de landelijke 
aftrap met een opening in Den Briel. 
Daarna gebeurt er heel veel door heel 
Nederland. Zie ook www.geboorte-
vannederland.nl en de social media. 
De Geboorte van Nederland zal niet 
onopgemerkt blijven. ■

Complexiteit werd uiteindelijk de  
norm in plaats van het verlangen  
naar eenvoudigheid

SAMENWERKINGSPROGRAMMA 

Het herdenken van 
1572 is daarom niet 

alleen interessant voor 
geschiedenisliefhebbers, 
maar juist voor iedereen 

in onze eigen verwarrende 
en gepolariseerde tijd 

Lieke Sievers

Anton Stapelkamp

Rob Bats
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Van de voorzitter:
‘Verdraagzaamheid is een opgave die altijd weer aandacht vraagt.’

Als voorzitter van  
het bestuur van het  
‘Samenwerkings-
verband 1572 de  
geboorte van  
Nederland’ beschouwt 
Jos Wienen de  
gebeurtenissen van  
450 jaar geleden vanuit 
twee invalshoeken. Hij 
legt een link met de 

lokale geschiedenis en verder stelt hij vast dat eeuwen-
oude thema’s nog steeds actualiteitswaarde hebben. ‘De 
Nederlandse Opstand of de Tachtigjarige Oorlog is een 
ongelofelijk ingrijpende periode uit onze geschiedenis. Uit 
deze strijd is ons land als onafhankelijke staat tevoorschijn 
gekomen. Het begin van een eigen bestuur in opstandig 
gebied zou je de geboorte van Nederland kunnen noemen. 
Ik heb dit altijd al een fascinerende periode en een enorm 
boeiende geschiedenis gevonden. En één van de hoofd-
personen, Willem van Oranje, heeft mij van jongs af aan al 
geïntrigeerd. Daarom alleen al is het leuk om bij dit project 
betrokken te zijn: Geschiedenis tot leven brengen en actu-
ele discussies voeren.’
 
Lokale geschiedenis
‘Wat het extra spannend en waardevol maakt zijn twee 
bijzondere invalshoeken. In de eerste plaats wordt er 
aangesloten bij de lokale geschiedenis. Deze strijd had 
trekken van een heftige burgeroorlog en roept in  
verschillende delen van ons land ook nog steeds  
verschillende reacties op. 

Door die lokale invalshoek krijg je extra oog voor de 
diverse gezichtspunten. Bovendien zie je hoe deze strijd 
overal sporen heeft nagelaten. Je komt dicht bij de eigen 
omgeving van mensen, dat laat de geschiedenis extra 
leven. Filips II heeft nog gedineerd in mijn werkkamer op 
het stadhuis in Haarlem en Willem van Oranje kwam er 
verschillende keren op bezoek en zijn portret hangt als 
historische herinnering en hedendaagse inspiratie aan de 
muur. Kenau Hasselaar, die bij mij om de hoek woonde, in-
spireert nog steeds vrouwen. Zo zijn er in tal van gemeen-
ten telkens weer andere invalshoeken, herinneringen en 
aanknopingspunten. Dat vind ik prachtig.’

Actuele thema’s
‘In de tweede plaats staan in dit project enkele thema’s 
centraal, die toen een grote rol speelden, en die nog 
steeds zeer actueel zijn. Verdraagzaamheid is geen van-
zelfsprekendheid, toen niet en nu niet. Vrijheid roept dis-
cussies op: wat is het en welke grenzen kent het. Hoe kon 
je bij zo’n grote verscheidenheid als die ons land kende en 
kent verbondenheid ervaren en versterken? Onze tijd van 
polarisatie, van sterke beleving van identiteitsverschillen, 
van radicalisering maakt historische en eigentijdse reflec-
tie op deze thema’s extra waardevol. Het gaat niet alleen 
over mensen van toen, maar ook over ons nu. Verdraag-
zaamheid is een opgave die altijd weer aandacht vraagt. 
En om nog maar iets te memoreren: in geen periode van 
onze geschiedenis heeft het vluchtelingenvraagstuk zo 
heftig gespeeld als toen. Op een gegeven moment waren 
tal van Haarlemmers gevlucht naar het buitenland en op 
een ander moment bestond meer dan de helft van de 
Haarlemse bevolking uit vluchtelingen.’

SAMENWERKINGSPROGRAMMA 

38 gemeenten doen mee
Het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten telt 38 gemeenten. Gemeenten die de  
historische en/of actuele doelstellingen onderschrijven, kunnen zich nog steeds aanmelden. 
De gemeenten die nu (per 05.11.2021) deelnemen zijn: Aalten, Alkmaar, Amsterdam, Bergen 
(NH), Berkelland, Bloemendaal, Brielle, Delft, Doesburg, Dordrecht, Edam-Volendam, Elburg, 
Enkhuizen, Gooise Meren, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Harderwijk, Hoorn, Leiden,  
Medemblik, Montferland, Noardeast Fryslân, Oegstgeest, Oldenzaal, Oost Gelre, Oudewater, 
Rijswijk, Schiedam, Schouwen-Duiveland, Steenwijkerland, Veere, Vlaardingen, Vlissingen, 
Waterland, Woerden, Winterswijk en Zutphen.  
Volg het Samenwerkingsverband via www.geboortevannederland.nl ■

Jos Wienen
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VERBINDEN 

‘Verbinden’ is een zeer actueel onder-
werp. Niet zo gek in een tijd waarin ar-
tificiële intelligentie een opmars maakt 
en COVID de afgelopen anderhalf jaar 
voor nog meer afstand en verdeling 
heeft gezorgd. Obama en Springsteen 
spreken over het grote ego dat je nodig 
hebt als rockster en politicus. Al snel 
concluderen ze dat het weliswaar 
meestal begint met ego, maar dat je 
daar niks aan het hebt zonder  
verbinding. De impact en het succes 
hangen af van empathie en het echte 
contact met je publiek. Dan komt je 
boodschap over. 

Boodschap met verbindingskracht
Ook als burgemeester heb je een doel 
en een boodschap. Om dat doel te 
bereiken, wil je dat de boodschap landt 
en je gesprekspartners aanhaken. Toch 
zien we ze regelmatig voorbijkomen: 

nieuwjaarswensen, videoboodschap-
pen of oproepen die niet het beoogde 
effect hebben. Of nog erger: die de 
plank zo missloegen dat je als bestuur-
der aanzien verliest. Ondanks de  
uitgebreide voorbereiding op de 
inhoud, samen met de communica-
tieadviseur, ontbeert de boodschap 
verbindingskracht. 

Effect is Kwaliteit x Acceptatie
Hoe kun je als burgemeester zorgen 
voor optimale verbinding? De alom 
bewezen formule van Norman F. Mayer 
geeft hier een antwoord: E = K x A. 
Effect is Kwaliteit x Acceptatie. Effectie-
ve communicatie - of in nieuwe termen 
‘communicatie met impact’ - bereik je 
door de kwaliteit van de boodschap en 
de acceptatie ervan te laten vermenig-
vuldigen. Een mooie krachtige bood-
schap met een goed onderbouwde 

inhoud is noodzakelijk, maar slechts 
het begin. Dat is als een geweldige 
songtekst zonder melodie, ritme en 
stem. Raken, overtuigen en mensen 
echt laten geloven in je boodschap, 
lukt alleen als ze je binnen laten en 
wíllen geloven. Als ze de uitvoering 
accepteren. Zonder acceptatie belandt 
je boodschap ongeopend in de prullen-
bak en had Springsteen net zo goed 
in zijn oefenruimte kunnen blijven en 
Obama geen gooi hoeven te doen naar 
het presidentschap van de VS. 
Verbinding zorgt voor acceptatie
Acceptatie van de boodschap bereik je 
zelden alleen door een goede, sterke 
inhoud. Wij accepteren een boodschap 
als wij iemand sympathiek vinden, als 
we ons gehoord voelen. Volgens het 
Model van Invloed van Van Goethem 
accepteren we makkelijker een bood-
schap van een vriend, van een rol-

VERBINDEN VIA JE (BESTUURLIJKE) PERFORMANCE: 
DE LESSEN VAN OBAMA 

EN SPRINGSTEEN 
Oud-president Barack Obama en rocklegende Bruce Springsteen spreken in hun 
podcast en boek Renegades over hun levens. Wat hen bindt, is hun missie en 
doel om een verhaal te vertellen en anderen te bereiken. Waarom zijn ze hier zo 
succesvol in? Een rode draad in hun gesprekken is verbinding. Hun conclusie: als 
rockster ben je ook een prediker en als bestuurder/prediker ben je ergens ook 
een rockster. Hoe kun je ook als bestuurder je persoonlijke performance inzetten 
als verbindende kracht, in het college en met inwoners?

Tekst | Josanne Toussaint
Foto | Overamstel Uitgevers en Rob DeMartin
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model (een voorbeeld) of van iemand 
tegen wie we opkijken (een autoriteit). 
Ook accepteren we een boodschap 
vele malen sneller als we ons gehoord 
en gezien voelen en als we voelen dat 
ons belang behartigd wordt. Dat is wat 
Obama als geen ander kan en heeft 
laten zien. Oog voor de ander, de men-
selijke kant. Hij was vriend, voorbeeld 
en autoriteit voor velen. Hoe deed hij 
dat? Is er een succesrecept?

Koning van de stiltes
Bij een succesrecept horen ingrediën-
ten, meten, wegen, uitvoeren en de 
uiterlijke presentatie. Er is niet één 
succesrecept voor iedereen. Er zijn wel 
bewezen combinaties van ingrediën-
ten die zorgen voor meer overtuiging, 
geloofwaardigheid of benaderbaarheid 
en sympathie. Is de boodschap taai, 
erg pittig, te zuur, zoutloos of erg over-

vloedig? Dan haken mensen af. Geef 
ze dus hapklare, smakelijke bites, aan-
trekkelijk gepresenteerd passend bij de 
gelegenheid en je zult zien dat ze gretig 
eten. In onze performance hebben we 
hiervoor alle ingrediënten al tot onze 
beschikking. We moeten alleen weten 
hoe ze kunnen inzetten om een vriend, 
voorbeeld of autoriteit te worden. 
Obama is koning van de stiltes, een 
belangrijk onderdeel van ritme. Deze 
stiltes waren niet toevallig. Hij zette dit 
zeer bewust en goed getimed in. 

Dit zijn de ingrediënten voor  
een overtuigende performance  
die raakt:
• Stem
• Adem
• Houding
• Bewegingen 
• Gebaren
• Mimiek
• Oogcontact 
• Kleding
• Ritme
• Intonatie
• Positie

Congruentie
Deze non-verbale ingrediënten moeten 
congruent zijn met de verbale com-
municatie. De verbale en non-verbale 
boodschap moeten elkaar aanvullen 
en ondersteunen. Ons brein pikt het 
(onbewust) feilloos op als signalen 

‘The political  
comes from 

the personal’ – 
Springsteen ‘21
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tegenstrijdig zijn en niet congruent. Dit 
gaat direct ten koste van de geloof-
waardigheid, van het effect van je 
verhaal en van de verbinding. Om hier 
grip op te krijgen, moet je eerst weten 
wat je uitstraalt en uitzendt. Van Oba-
ma en Springsteen kan ik zeggen dat 
ze zeer bewust zijn en enorm getraind. 
Ze weten precies hoe ze overkomen en 
zetten alle ingrediënten niet toevallig 
in. Ben jij je bewust van de signalen die 
je écht afgeeft?

Zeg wat je meent en meen wat  
je zegt
Overtuigingskracht en contact bereik 
je in hoge mate met je performance. 
Jouw non-verbale communicatie laat 
zien of je betrokken bent. Als luisteraar 
maakt ons brein steeds een keuze: 
vind ik deze spreker geloofwaardig?  
Wil je hiernaar luisteren? Als wij  
voelen dat Springsteen meent wat  
hij zingt, geloven wij het en gaan we  
op in zijn muziek. Als dat niet zo is, 
gaan we net zo snel door naar het 
volgende nummer.

Interactie 
Alles in communicatie is interactie. Dus 
wat jij uitzendt, heeft effect op je ge-
sprekspartner en andersom. Wat doet 
jouw performance met je gesprekspart-
ner en wat doen de non-verbale signa-
len van de ander met jou? Hoe reageer 
jij daar weer op? Wil jij dat je bood-
schap binnenkomt, dan moet het brein 
van de ander op ontvangen staan. 
Congruentie, openheid en ontspanning 
zorgen ervoor dat we meer verbinding 
voelen met onze gesprekspartner.  

En verbinding zorgt er weer voor dat  
we openstaan en breinruimte hebben  
voor de inhoud van het verhaal. De 
cirkel is rond.

Ontspanning
Ontspanning is de grootste bepalende 
factor voor je overtuigingskracht en 
geloofwaardigheid. Adem en ontspan-
ning zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. De eerste reactie van ons 
lichaam bij stress, emotie en haast is: 
adrenaline aanmaken en middenrif 
vastzetten. Je gaat hoger ademen en 
de (spier)spanning in je lichaam neemt 
toe. Dit is wat ons oerbrein doet bij 
onveilige situaties. We maken ons klaar 
om te vechten, vluchten of bevriezen. 
Met een ontspannen en vloeiend 
adempatroon laat jij de luisteraar zien 
en horen: “Alles is veilig, ik weet waar ik 
het over heb, luister maar naar mij.” 
Geloof me, ook Obama en Springsteen 
hebben ‘last’ van dit oerbrein, maar ze 
hebben de vaardigheid ontwikkeld om 
hier mee om te gaan.

Mix van ingrediënten 
In een top performance maak je 
gebruik van de mix van alle ingredi-
enten die jij in huis hebt, afgestemd 
op de context en in verbinding met 
je gesprekspartner(s). Laat je met je 
stem, adem en kleding autoriteit horen 
en zien, dan wordt de boodschap 
sneller geloofd. Laat je in bewegingen, 
intonatie en mimiek benaderbaarheid 
zien, dan wordt je verhaal sneller geac-
cepteerd. Hoe meer van deze ingredi-
enten jij naar smaak kunt inzetten, hoe 
flexibeler je wordt in presentatiestijlen. 

Train je impact
Rocken als Obama en prediken als 
Springsteen? Gelukkig is dit heel goed 
te leren. Train jezelf je impact te vergro-
ten en binnen je eigen authenticiteit te 
groeien in mogelijkheden. Zodat je van 
een best goede bestuurder een top-
bestuurder wordt. Proeven waar winst 
voor jou te behalen valt? Het NGB biedt 
komend jaar twee trainingen aan voor 
een topperformance:
-  30 mei 2022 - Vergroot je impact – 
André de Jong en Josanne Toussaint 

-  26 september 2022 - De kracht van je 
stem! – Josanne Toussaint

Meer informatie over deze trainingen 
en aanmelden vindt u in de NGB-oplei-
dingengids 2022. ■

Josanne Toussaint is eigenaar en trainer bij Instituut Wijs! 
Groeiplaats voor persoonlijke performance en communicatie. 
Wijs! biedt groepstrainingen en individuele trajecten aan voor 
Burgemeesters, Wethouders, colleges en communicatieadvi-
seurs en woordvoerders van gemeenten www.instituutwijs.nl

VERBINDEN 

Congruentie, openheid 
en ontspanning zorgen 

ervoor dat we meer 
verbinding voelen met 
onze gesprekspartner
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COLLEGETOER 

Donderdag 17 juni en donderdag 14 oktober jl. 
stonden college #3 en #4 op de rol: Prof. dr.  
Gabriël van den Brink en prof. dr. Arwin van 
Buuren gaven twee verschillende digitale  
colleges voor tientallen burgemeesters over  
de onderwerpen ‘het sociaal contract’ en  
‘uitnodigend besturen.’ 

College 3 over het sociaal contract: een 
vruchtbaar ‘contract’ vergt veel aandacht 
voor moraliteit
Van den Brink nam het recent boek van Pieter 
Omtzigt ‘een nieuw sociaal contract’ als vertrek-
punt voor een verdere analyse van het begrip. Hij 
belichtte het ‘sociaal contract’ vanuit de ideeën 
van drie historische denkers:
• Hobbes: Hij introduceerde het concept al in de 

16e eeuw en ging op de verticaliteit van het 
sociaal contract: tussen overheid en burger. 
Het sociaal contract is wel een wederkerige 
notie: de staat als beteugeling van de ‘wilde 
mens’, voor ons aller veiligheid. En de ‘wil-
de mens’ als bron van legitimiteit voor die 
overheid. Dezelfde noties zijn later door Weber 
uitgebouwd naar opvattingen over de preste-
rende staat, ook vanuit gezag/legitimiteit en 
dus vervulling van het sociaal contract.

• Montesquieu: Hij stelde dat er voor een ‘soci-
aal contract’ niet alleen sprake moet zijn van 
verticaliteit maar dat de overheid in zichzelf 
ook betrouwbaar moet zijn: de trias politica. 
Een systeem van checks and balances is rand-
voorwaardelijk voor een sociaal contract.

• Rousseau: Hij ging in op de dynamiek/relatie 
binnen het sociaal contract en benadrukte het 
enorme belang van de soevereine, algemene 
wil van het volk. Dáár ligt de dominantie van 
het sociaal contract.

De probleemanalyses van deze drie denkers vor-
men fundamenten voor de analyses van Omtzigt: 
een betrouwbare en zichzelf corrigerende over-
heid, de dominantie/soevereiniteit van het volk en 
het basisprincipe van proportionaliteit in de relatie 
tussen overheid en samenleving.

Vervolgens nam Van den Brinks college de afslag 
naar wat het sociaal contract anno 2021 kan 
betekenen en hoe burgemeesters er aan de slag 
mee kunnen. Een belangrijk uitgangspunt uit zijn 
eigen werk was de balans tussen macht, markt 
en moraal die nodig is binnen de publieke sfeer 
tussen overheid en samenleving. Een balans die 
zoek is, zo was ook de constatering. 

NGB COLLEGETOER  
#3 EN #4 

Het NGB heeft dit jaar een nieuwe activiteitenlijn opgezet: de NGB-collegetoer. 
Academische toppers in hun veld spijkeren burgemeesters bij op relevante 

academische thema’s zoals de rechtsstaat, veranderende maatschappelijke 
dynamiek, het sociaal contract, publieke waarde en uitnodigend besturen. 
Natuurlijk met een verbinding naar de werkpraktijk van de burgemeester. 

Een korte samenvatting van de colleges #3 en #4.

Tekst | Frederik van Dalfsen & Steven Blok (Berenschot)
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COLLEGETOER 

Onze tijd kenmerkt zich door een opvatting waarin 
macht en markt dominant zijn geworden in de 
manier van sturen door de overheid. Het men-
selijk handelen is teruggebracht tot een relatief 
deterministisch model: het doet wat ‘de machine’ 
voorschrijft. Terwijl de mens juist enorm moreel 
gedreven is. Vanuit de wens die balans te herstel-
len en daarmee het sociaal contract opnieuw be-
tekenisvol te kunnen laden, gaf Van den Brink vier 
opgaven aan burgemeesters mee om de moraal 
weer terug te brengen in de balans.
1. Verleg de aandacht van nationaal naar 

lokaal.  
Daar is de publieke zaak veel tastbaarder. Dit 
vraagt, vanuit morele argumenten om een 
burgemeester die geen machine, maar juist 
persoonlijk is. Een handelend wezen, met een 
eigen plek voor afwegingen in de driehoek 
macht, markt en moraal.

2. Van regels naar rechtvaardigheid.  
Rechtvaardigheid is een elementair gevoel 
waar niet aan voldaan wordt met enkel regels 
die in een bureaucratie prevaleren. Sterker 
nog, sommige regels voelen soms juist on-
rechtvaardig. Dit vraagt er soms om dat we om 
de regels heen gaan. De burgemeester kan 
een belichaming van ‘rechtvaardigheid’ zijn in 
zijn/haar handelen.

3. Een andere taakomvatting van de overheid 
en de publieke zaak.  
Er is een overvloed aan initiatief, de overheid 
is vaak een obstakel. Wie geeft vorm aan de 
publieke zaak en wat is die eigenlijk? Is de 
overheid daarin een actor met meer legitimi-
teit dan de samenleving? Als burgemeester 
kun je hierover het gesprek agenderen.
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4. De oververhitte publieke sfeer  
wat afkoelen.  
In onze publieke sfeer, waarin media en 
overheid over elkaar heen buitelen en waar 
communicatie ogenschijnlijk verworden is tot 
‘slim zenden’, is meer behoefte aan ‘gesprek’ 
en ruimte voor moraliteit en rechtvaardigheid. 
Ruimte die een burgemeester kan helpen 
bevechten. Juist lokaal.

College 4 over uitnodigend besturen
Van Buuren had een duidelijk getrechterd college. 
De lijn van zijn verhaal begon bij de veranderende 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individu-
alisering en digitalisering, die in combinatie met 
veranderende opgaven, zoals klimaat en energie, 
ontzettend veel vragen van het openbaar bestuur. 
Een belangrijke notie die Van Buuren maakte bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen is de dubbel 

participatierealiteit die nu bestaat:
Het tweede deel van het college deed de oproep 
om als openbaar bestuur van participatie naar 
samenspel te bewegen. Van Buuren citeerde de 
‘grafrede voor participatie’1 om duidelijk te maken 
dat participatie van de oude stempel ook echt 
vasthangt aan oude opvattingen van sturing. Want 
ook die opvattingen van sturing zijn aan verande-
ringen onderhevig. Sturing beweegt van een focus 
op daadkracht (doelgericht, instrumenteel en aan-
bodgedreven) naar publieke waarde (doelzoekend, 
intrinsiek en vraaggestuurd). De samenleving wil 
steeds meer gehoord worden en organiseert zich-
zelf steeds meer, soms ook om tegenstand  
te mobiliseren. 

Het derde deel van het college ging over een 
concept dat centraal staat in Van Buuren’s onder-
zoek: uitnodigend besturen. Het uitnodigend be-
stuur stapt niet in, stapt niet uit, maar stapt opzij. 
Belangrijk kenmerken zijn dat het bestuur…

• Initiatieven niet afwacht, maar op zoek naar ze 
gaat;

• nadenkt over manieren om initiatief te verwel-
komen en te stimuleren; 

• de grenzen definieert aan ‘de uitnodiging’ en 
manieren zoekt om samen op te trekken;

• de voorwaarden aan de uitnodiging benoemt 
en de middelen bij de uitnodiging organiseert

Van Buuren stond stil bij vier kenmerken van 
kaderstelling die passen bij uitnodigend bestuur. 
Zorg voor kaders (1) die uitnodigen, (2) niet 
belemmeren, (3) zinvol richting geven doordat ze 
duidelijk maken wat afwegingscriteria zijn, en (4) 
vruchtbaar begrenzen door duidelijk te maken wat 
in ieder geval niet de bedoeling is.

Tot slot had het college een paar sterke calls to 
action voor de burgemeester. Want juist de 

burgemeester kan een rol spelen in het vorm-
geven van uitnodigend bestuur. De burgemeester 
is in de ideale positie om… 

• het samenspel tussen de samenleving, de 
ambtelijke organisatie en het politiek-bestuur 
in goede banen te leiden;

• een discussie over de taakopvatting van de 
gemeenteraad te agenderen;

• de reflectie op het democratisch samenspel op 
gang te brengen (en nog veel meer).

De uitnodiging van Van Buuren was glashelder: 
werk aan de winkel!

In 2022 volgt een nieuwe reeks digitale  
colleges die Berenschot in opdracht van  
het NGB zal verzorgen. ■

1  Frans Soeterbroek. 

(2018). Een grafrede 

voor participatie. Goed 

online te vinden.

COLLEGETOER 

“Enerzijds is er de sterke oproep tot meer 
(mogelijkheden voor) participatie. Anderzijds 
is er een groeiende groep die afhaakt en het 
openbaar bestuur wantrouwt.”
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RISICOANALYSE 

Op maandag 15 november1 heeft de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
na een kritisch advies van de Raad van State, 
besloten om de risicoanalyse integriteit voor kan-
didaat-wethouders na de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen niet te verplichten. De nota van 
wijziging op de wet wordt niet ingediend. 

Uit de brief van de minister blijkt dat er na de 
gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie wordt 
uitgevoerd, om vervolgens tot een wettelijke 
verankering van de risicoanalyses te komen. 
Daarnaast verzoekt de minister in haar brief 
burgemeesters om te stimuleren dat er toch een 
risicoanalyse van nieuw te benoemen wethouders 
zal plaatsvinden. Burgemeesters kunnen daarbij 
gebruik maken van de in 2019 door BZK uitge-
brachte Handleiding Basisscan Integriteit. 

Op het NGB-congres hebben we een aantal van 
u al mee mogen nemen in de praktische voor-
bereiding op de risicoanalyse. In dit artikel: de  
nut en noodzaak van het instrument, de  
belangrijkste keuzemogelijkheden en drie tips 
voor de voorbereiding. 

Over de risicoanalyse
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wer-
den in opdracht van enkele tientallen gemeente-
raden en burgemeesters risicoanalyses integriteit 
naar te benoemen wethouders uitgevoerd. Bij de 
verkiezingen van 2018 steeg dat tot meer dan de 
helft van de gemeenten. 

Doel van de risicoanalyse is het creëren van extra 
waarborgen zodat er niet na benoeming van een 
wethouder discussie ontstaat over bijvoorbeeld 
diens nevenfuncties, contacten, zakelijke of 
financiële belangen. In de meeste gevallen is het 
in beeld brengen van de risico’s en het nemen 
van maatregelen om te voorkomen dat het risico 
optreedt, heel goed mogelijk. Hiermee worden 
pijnlijke situaties voor de persoon van de wethou-
der en het aanzien van het bestuur in het alge-
meen, voorkomen. En dat is heel wat waard in een 
tijd dat de integriteit van het openbaar bestuur 
onder een vergrootglas ligt. 

Bij een risicoanalyse wordt er gekeken naar een 
aantal aspecten. Wij onderscheiden persoon-
lijke, financiële en functionele aspecten. Bij 

INTEGRITEIT 

RISICOANALYSE  
VOOR KANDIDAAT WETHOUDERS: 

DE ONTWIKKELINGEN

Vóór de zomer is het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur’ besproken in de ministerraad. Het wetsvoorstel omvatte 
belangrijke wijzigingen op het gebied van integriteit. De minister lag op 
koers om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen deze wijzigingen van 
kracht te laten worden… tot maandag 15 november. 

Tekst | drs. Roel Freeke en Emilie Stumphius Msc LLM, Necker van Naem

1  Brief dd. 15 november 

2021, ‘Wetsvoorstel 

bevorderen integriteit 

en functioneren 

decentraal bestuur’, 

2021-0000591392
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persoonlijke aspecten gaat het bijvoorbeeld over 
nevenfuncties, het netwerk van de kandidaat, 
arbeidsverleden en gedrag op social media. 
Financiële aspecten zijn eigendom van vastgoed, 
schulden- en betalingsrisico’s en een eventuele 
aandelenportefeuille. Functionele aspecten zijn 
bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 
informatie, of specifieke risico’s die volgen uit de 
beoogde portefeuille. 

De risicoanalyse is geen toets: de uitslag is niet of 
een kandidaat wel of niet integer is, of hij of zij al 
dan niet benoemd kan worden. Het is een inventa-
risatie van de risico’s die de kandidaat-wethouder 
loopt op relationeel, financieel en functioneel ge-
bied, om daar een concreet handelingsperspectief 
aan te kunnen verbinden. Dat helpt de kandidaat, 
de burgemeester en uiteindelijk ook de gemeente. 

Een analyse van de ruim 450 risicoanalyses die 
wij hebben uitgevoerd in de afgelopen jaren levert 
het volgende beeld op: 

In twee derde van de gevallen zijn er aandachts-
punten voor een kandidaat en in een vijfde van de 
gevallen moet daar direct een concrete beheers-
maatregel aan verbonden worden. Qua inhoud 
gaan de tips, aandachtspunten en beheersmaat-
regelen over de volgende onderwerpen: 

• 10% woont buiten de gemeente
• 74% heeft nevenfuncties
• 16% heeft aandelen in BV’s
• 8% staat ingeschreven als bestuurder of eige-

naar rechtspersoon
• 1% is bestuurder in faillissement
• 11% heeft onroerend goed in de gemeente 

(anders dan eigen woning)
• 1,5 % kandidaten trekt zich terug

Ontwikkeling van het instrument
Sinds 2010 worden er verschillende vormen van 
risicoanalyses integriteit uitgevoerd. Vaak door 
een bureau, soms voert de burgemeester zelf 
een light-variant uit. In de ene gemeente vindt het 
proces volledig achter gesloten deuren plaats, in 
de andere gemeente bespreekt een raadscom-
missie de resultaten met de wethouder of worden 
de conclusies zelfs openbaar. In 2019 heeft het 
ministerie van BZK dit willen stroomlijnen door 
de Handleiding Basisscan Integriteit op te stellen. 
Maar van belang was óók dat gemeenten op on-
derdelen keuzevrijheid zouden houden. 

Inhoud van het wetsvoorstel
De insteek van het ministerie was in eerste 
instantie om de risicoanalyse vanaf de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022 te verplichten, maar 
de inhoud en het proces grotendeels vormvrij te 
laten. In de memorie van toelichting stond een 
aantal aanwijzingen, zoals:

- De raad besluit over de reikwijdte en diepgang 
van de risicoanalyse, en over de uitvoerder

- De burgemeester ziet toe op het proces
- De conclusies en beheersmaatregelen worden 

openbaar
- Kandidaat en uitvoerder moeten het eens 

worden over de te nemen beheersmaatregelen
De wettelijke basis voor deze wijzigingen vervalt. 

De risicoanalyse vertelt niet of  
een kandidaat wel of niet integer  

is, of hij of zij al dan niet  
benoemd kan worden
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Na de gemeenteraadsverkiezingen staat het  
gemeenten dus vrij om de risicoanalyse in te  
vullen zoals zij dat zelf willen. Dit proces is  
lokaal maatwerk. 

Hoe om te gaan met de ontstane  
keuzeruimte?
Het instrument van een risicoanalyse integriteit 
zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen voert het 
ministerie een evaluatie uit naar de uitgevoerde 
risicoanalyses. Dit is voeding voor een nieuw  
wetsvoorstel waarmee de minister de risico-
analyse wél wettelijk hoopt te verankeren. 

Op basis van de Handleiding moet iedere  
gemeente een aantal keuzes maken: 

Besluit over uitvoerder, reikwijdte en diepgang van 
de risicoanalyse
In de Handleiding Basisscan staat dat de verant-
woordelijkheid voor de risicoanalyse primair bij de 
gemeenteraad ligt. In veruit de meeste gevallen 
wordt de voorzitter van de raad gemandateerd als 
opdrachtgever. 

Zowel de raad (die de randvoorwaarden meegeeft 
en besluit over benoeming) als de burgemeester 
(als procesbewaker en wettelijk bevorderaar van 
integriteit) hebben een rol. Door griffier en burge-
meester samen op te laten trekken zijn de belan-
gen en voorkeuren van beide bestuurs organen 
vertegenwoordigd. 

Rol van de burgemeester
Ook zonder wettelijke verankering ziet de bur-
gemeester meestal toe op de uitvoering van 
de risicoanalyse. Als een extern bureau wordt 
ingeschakeld voor de uitvoering van de risicoana-
lyse is dit hoe dan ook een verstandige route om 
te bewandelen. De burgemeester staat boven de 
partijen en heeft vanuit artikel 170 lid 2 van de 
Gemeentewet een taak in het bevorderen van de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente. 

Delen van conclusies en beheersmaatregelen
In de Handleiding wordt met name benadrukt dat 

het belangrijk is om af te wegen waarom iemand, 
naast de betrokken kandidaat, het rapport, de 
conclusies of een mondelinge terugkoppeling 
dient te ontvangen. De voorbeeldroute die wordt 
geschetst is dat de gemandateerde opdrachtgever 
zicht krijgt op de hele rapportage, en de raad, on-
der oplegging van geheimhouding, de conclusies. 

Overeenstemming kandidaat en uitvoerder
Ook nu het vereiste van overeenstemming 
verdwijnt, is het van belang dat de kandidaat de 
mogelijkheid krijgt om te reageren op de concep-
trapportage. Zo kunnen eventuele onjuistheden 
geadresseerd worden. Dit moment biedt de 
kandidaat ook de mogelijkheid om zich terug te 
trekken, zonder brede bekendheid omtrent de 
inhoud van de risicoanalyse. 

Aan de slag: drie tips voor de voorbereiding
1.  Begin op tijd, en dat betekent: nu. Er zijn  

zowel inhoudelijke keuzes te maken als 
procesmatige keuzes. Dat vraagt afstemming 
tussen griffier en burgemeester. 

2.  Laat de keuze voor de uitvoerder afhangen 
van de inhoud van de analyse. Hoe uitgebrei-
der de analyse, hoe lastiger om het als  
burgemeester zelf te doen. Dat geldt zowel 
voor de onderzoekswerkzaamheden als 
voor de afstemming met de kandidaat over 
beheersmaatregelen. Immers, de kandidaat 
wordt later ook collega-collegelid van de  
burgemeester.

3.  Gebruik de Handleiding Basisscan Integriteit 
om de te maken keuzes te onderbouwen. De 
verschillende opties en keuzes staan hierin. 

En als het college er is…
Het uitvoeren van de risicoanalyses voorafgaand 
aan de benoeming is een goede eerste stap. Het 
bespreken van de beheersmaatregelen en tips en 
het met elkaar bewust zijn van de verantwoorde-
lijkheid voor het aanzien van de gemeente, is een 
eerste stap voor het nieuwe college. Ook tijdens 
de collegeperiode komt het thema integriteit gere-
geld voorbij, in positieve of negatieve zin. Wijzigin-
gen in persoonlijke relaties en verschuivingen in 
zakelijke belangen zijn dan belangrijke aspecten 
om bij stil te staan. Checken of de risicoanalyses 
nog steeds volledig zijn of dat deze aanpassingen 
behoeven, kan houvast bieden aan de college-
leden. Maak daarom bij de start van het college 
afspraken over hoe en op welke momenten het 
onderwerp integriteit op de agenda blijft. ■

Begin op  
tijd, en dat  
betekent: nu 

RISICOANALYSE 
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Begin dit jaar schreef René Verhulst, burgemeester van Ede, 
een kort en spannend verhaal in VNG magazine over de 
kersverse burgemeester Sophie die op haar eerst dinsdag tot 
de ontdekking kwam dat de collegevergadering al gehouden 
was zonder haar. Misschien herinnert u zich het verhaal nog. 
René Verhulst schreef in het verleden meerdere boeken en 
verhalen. Zo publiceerde hij na de eeuwwisseling een aantal 
romans over de Utrechtse gemeentepolitiek. Verhulst schreef 
ook enkele jeugdboeken op basis van de personages van de 
Bob Evers-serie. In 2012 won Verhulst de schrijfwedstrijd van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met zijn verhaal 
getiteld: 'De terugkeer van de burgemeester. 

Zijn meest recente boek ‘Stakende stemmen’, dat zelfs tot 
Kamervragen leidde, gaat over EdeCity, een denkbeeldig 
digitaal platform voor kritische bewoners die plaatselijk 
onrecht aan de kaak stellen en de overheid herhaaldelijk 
neerzetten als ondoorzichtig en onbetrouwbaar. De redactie 
van EdeCity, bestaat uit de zeer uiteenlopende persoonlijkhe-
den Tjerk, Joost, Bert en Mo. De redactie gaat enthousiast van 
start, maar tijdens de digitale redactievergaderingen lopen de 
gemoederen regelmatig hoog op. Frustraties en onverwachte 
gebeurtenissen zetten de samenwerking binnen de redactie en 
het voortbestaan van het platform onder druk. Met twintig kor-
te verhalen schetst Verhulst de belevenissen van de redactie 
en laat op een luchtige manier zien hoe mensen soms zonder 
kennis van de echte feiten en achtergronden op het verkeerde 
been gezet kunnen worden.  

René Verhulst beschouwt sociale media als de ‘zesde macht’ 
naast de trias politica van de wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht en de vierde en vijfde macht van  
respectievelijk de ambtenaren en de journalisten.

Het boek ‘Stakende stemmen’ is online en in de  
boekhandel verkrijgbaar. ■

BOEKENTIP

‘STAKENDE STEMMEN’ 
VAN RENÉ VERHULST

BOEKBESPREKING



48   BURGEMEESTER  100 | ngb   

APPA-UITKERING

Elke burgemeester in Nederland krijgt na zijn of 
haar ontslag een uitkering op basis van de Alge-
mene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). 
De reden van het ontslag is niet relevant. Voor het 
krijgen van de uitkering, maakt het dus niet uit of 
er sprake is van een niet-herbenoeming, ontslag 
op eigen verzoek, of dat de gemeenteraad het  
vertrouwen opzegt. 

Leeftijd op het moment van ontslag 
Een burgemeester mag tot uiterlijk 70 jaar het 
ambt uitoefenen. Daarna vindt altijd ontslag 
plaats. In dat geval heeft de burgemeester geen 
recht op de Appa-uitkering. Hij of zij krijgt vanaf 
dat moment pensioen van ABP, naast de  
AOW-uitkering die hij of zij al kreeg. 

Doorwerken na AOW-leeftijd 
Het is aan te raden om vóór het bereiken van de 
AOW-leeftijd: 
• Aan de gemeenteraad en het college door te 

geven, na AOW-leeftijd aan te willen blijven  
als burgemeester. Dit kan dus tot maximaal 
70 jaar. 

• Aan ABP door te geven na AOW-leeftijd aan te 
blijven als burgemeester. U kunt er namelijk 
voor kiezen het ouderdomspensioen van ABP 
in te laten gaan of uit te stellen. De pensi-
oenopbouw loopt namelijk ook na AOW-leeftijd 
door. 

Weet dat bij het bekleden van een nieuwe functie 
na de AOW-leeftijd er geen pensioenopbouw meer 

plaatsvindt. De burgemeester ontvangt vanaf de 
AOW-leeftijd wel AOW. 

Hoogte en duur van de uitkering 
Het eerste jaar is de APPA-uitkering 80% van de 
laatst genoten salaris, daarna gaat de uitkering 
naar 70%. De uitkering volgt de algemene salaris-
ontwikkelingen voor de sector Rijk. 
De duur van de uitkering hangt af van het aantal 
jaren als burgemeester, de leeftijd en het loop-
baanprincipe: 
• Korter dan 3 maanden burgemeester:  

6 maanden uitkering 
• Langer dan 3 maanden, maar korter dan  

2 jaar in het ambt: 24 maanden uitkering 
• 2 jaar of langer burgemeester: gelijk aan de 

duur van het burgemeesterschap, maar  
maximaal 38 maanden 

De verlengde uitkering (zie ook loopbaan-
principe) 
In sommige situaties wordt de APPA-uitkering  
verlengd tot aan de AOW-leeftijd. Daar zijn  
voorwaarden aan verbonden. 

Vanaf 2016 
De uitkering van 38 maanden kan verlengd wor-
den tot 5 jaar als: 
Er sprake is van een burgemeesterschap, of een 
andere politieke functie, gedurende minstens  
10 jaar van de laatste 12 jaren en de AOW-leeftijd 
wordt binnen 5 jaar bereikt. 

HOE ZIT HET OOK AL WEER?

UITKERING NA ONTSLAG 
BURGEMEESTER 

Met enige regelmaat krijgen we als NGB vragen over de hoogte en duur  
van de APPA-uitkering. Met name burgemeesters die in de buurt komen  
van hun pensioen, hebben vragen over de zogenaamde verlengde uitkering. 
De experts van het ABP zetten het voor u kort op een rij.
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APPA-UITKERING

Vóór 2016 
De uitkering van 38 maanden kan verlengd  
worden tot 9 jaar en 7 maanden jaar als: 
Er sprake is van een burgemeesterschap, of een 
andere politieke functie, gedurende minstens  
10 jaar van de laatste 12 jaren en de AOW-leeftijd 
wordt binnen 9 jaar en 7 maanden bereikt. 

Overgangsrecht per 1 januari 2016 
De maximale uitkeringsduur van 9 jaar en  
7 maanden geldt ook voor de burgemeester  
ie stopt en die: 
-  op 1 januari 2016 in dezelfde gemeente  

burgemeester was, én; 
-  op het moment van de eerste herbenoeming na 

1 januari 2016 voldoet aan de volgende voor-
waarden die voor 2016 van toepassing waren: 

Er sprake is van een burgemeesterschap, of een 
andere politieke functie, gedurende minstens  
10 jaar van de laatste 12 jaren en de AOW-leeftijd 
wordt binnen 9 jaar en 7 maanden bereikt.

Uitgangspunt overgangsrecht 
Uitgangspunt is dat bij de vormgeving van het 
overgangsrecht wordt tegemoet gekomen aan de 
verwachtingen die de zittende politieke ambts-
dragers hebben kunnen ontlenen aan de rechts-
positieregeling die gold op het moment dat zij hun 
ambt aanvaardden. 

Wat is het loopbaanprincipe? 
Dit zijn alle aaneensluitende dienstjaren in een 
politieke functie vóór het ontslag. Er mag sprake 
zijn van een onderbreking maar die mag niet 
groter zijn dan 1/6 deel van de totale diensttijd 
in een politieke functie. De politieke functies 
die meetellen zijn bijvoorbeeld: minister, staats-
secretaris, lid van de Tweede Kamer, commissaris 
van de Koningin, gedeputeerde, wethouder, dijk-
graaf, hoogheemraad/lid dagelijks bestuur van 
een waterschap. Wat niet meetelt: lidmaatschap 
van de Eerste Kamer, provinciale staten,  
de gemeenteraad of het algemeen bestuur van 
een waterschap. 

Meer informatie? 
ABP begeleidt burgemeesters die vragen  
hebben over hun persoonlijke situatie, in alle  
vertrouwelijkheid. Mocht u vragen hebben over  
uw eigen situatie kunt u contact opnemen met 
Ton Plummen (ton.plummen@abp.nl of  
06 10 98 12 30) of Roy Erkens 
(roy.erkens@abp.nl of 06 57 87 73 93). ■

Er sprake is van een 
burgemeesterschap, of een 

andere politieke functie, 
gedurende minstens 10 jaar van 

de laatste 12 jaren en de  
AOW-leeftijd wordt binnen 9 jaar 

en 7 maanden bereikt.
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INGEZONDEN STUK

INGEZONDEN STUK

WIE MAG DE 
AMBTSKETEN  

DRAGEN?  

Het was een mooie raadsvergadering in 
september 2020 toen de burgemeester 
van Lelystad afscheid nam om commis-
saris van de Koning in Noord-Brabant 
te worden en de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter die vergadering voort-
varend voorzat. Naar mijn idee ook met 
wat trots, want hij droeg op zijn nette 
kostuum met stropdas de ambtsketen 
met zwier. Hetzelfde tafereel herhaalde 
zich toen in juni 2021 de nieuwe burge-
meester werd geïnstalleerd. De plaats-
vervangend voorzitter had opnieuw de 
ambtsketen omgehangen!

En voor de tweede maal had ik een 
‘probleem’, omdat ik nog niet eerder  
in dit duale tijdperk meegemaakt had 
dat de plaatsvervangend raadsvoor-
zitter de ambtsketen droeg. Noch 
tussen 2002 en 2006 toen ik zelf nog 
burgemeester was in de Flevolandse 
provinciehoofdstad, noch in de jaren 
daarna, als ik nog eens een raads-
vergadering bezocht. 

Mijn ‘probleem’ was (en is) dat het  
mij voorkwam dat de keten ten  
onrechte gedragen werd door de 
plaatsvervanger van de vertrekkende 
en binnenkomende raadsvoorzitter. 
Ik dacht niet beter te weten dan dat 
alleen de burgemeester of de loco-
burgemeester gerechtigd was de keten, 
die mooie ‘onderscheidingsteekenen’ 
te dragen.

Wat zegt trouwens dat Koninklijk 
Besluit uit 1852? ‘De burgemeester 
draagt de onderscheidingsteekenen, 
wanneer hij: voorzit in de vergadering 
van de raad; ingeval van brand of  
van oproerige beweging, van zamen-
scholing of andere stoornis der open-
bare orde zich in het openbaar vertoont 
….; bij plechtige gelegenheden namens 
de gemeente opkomt. (art. 2). 
En: bij ontstentenis van den burge-
meester worden de teekenen in de bij 
het vorig artikel omschreven gevallen 
gedragen door dengeen, die hem ver-
vangt. (art. 3) 

Ogenschijnlijk lijkt het er dus op, op 
grond van deze archaïsche tekst uit  
de voor-vorige eeuw, dat ‘dengeen,  
die hem vervangt’, dus de plaatsver-
vangend raadsvoorzitter als vervanger 
van de burgemeester, rechtens de 
keten draagt.

Maar, er is toch wel iets gebeurd sinds 
1852 met als ‘hoogtepunt’ de invoering 
van de gemeentelijke dualisering in 
2002 waardoor de verhouding tussen 

raad en college nieuwe impulsen kreeg 
en een raadslid plaatsvervangend 
voorzitter van de raad werd? 

Laat ik eens vier argumenten op een 
rijtje zetten, die het nodig maken het 
KB uit 1852 te vervangen door een 
moderne en actuele versie: “Wie mag 
in 2021 en daarna de ambtsketen 
dragen?’

1.  Het is toch niet goed vol te houden 
dat het KB uit 1852 moet blijven 
gelden?! De hedendaagse uitleg kan 
toch niet anders zijn dat in 1852 het 
monisme volop bloeide en dat met 
‘dengeen, die hem vervangt’ slechts 
de fungerend locoburgemeester 
bedoeld werd en misschien ook 
nog wel ‘het oudste raadslid dat bij 
afwezigheid van het hele college 
van burgemeester en wethouders’ 
optreedt (gemeentewet, art.77.2). 
Daarmee lijken het KB uit 1852 
en de gemeentewet met elkaar te 
conflicteren: de plaatsvervangend 
voorzitter van de raad is daarmee 
geen locoburgemeester meer en de 
locoburgemeester is geen plaats-
vervangend voorzitter van de raad.    

2.  Artikel 2 uit het KB 1852 is inte-
ressant, omdat er staat dat de 
burgemeester de keten draagt. 
Bij afwezigheid kwam de locobur-
gemeester in beeld en het is niet 
goed te verdedigen dat in 1852 

Het is toch niet goed 
vol te houden dat het 

KB uit 1852 moet 
blijven gelden
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Ik dacht niet beter te 
weten dan dat alleen 
de burgemeester of de 
locoburgemeester gerechtigd 
was de keten, die mooie 
onderscheidingsteekenen’, 
te dragen.

werd bedoeld dat bij afwezigheid 
van de burgemeester een raadslid/ 
plaatsvervangend raadsvoorzitter 
‘de onderscheidingsteekenen’ mag 
dragen.  

3.  Duidelijk is dat de hedendaagse 
locoburgemeester nooit een raads-
vergadering mag voorzitten, maar 
even duidelijk is dat alle (overige) 
taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden bij afwezigheid van 
de burgemeester alleen bij de loco 
berusten en hij/zij dus de keten zou 
mogen dragen, ook in de raadsver-
gadering. Op zich natuurlijk ook wel 
weer een merkwaardige figuur, maar 
het zou kunnen. 

4.  Tenslotte is er ook nog wel een 
gedateerd argument te bedenken 
waarom de keten niet bij de plaats-
vervangend raadsvoorzitter hoort. 
We spreken tenslotte over 1852. 
Destijds was de macht, het natio-
nale gezag belegd bij de Koning en 
provinciaal/ lokaal bij zijn Kroon-
benoemde vertegenwoordigers (de 
commissarissen van de Koning, de 
burgemeesters). Zeker, omdat toen 
de burgemeester ook ‘Rijksvertegen-
woordiger’ was, was het plaatsver-
vangend gezag destijds nooit belegd 
bij een gekozen volksvertegenwoor-
diger. En die (aangepaste)gezags-
verhouding is nog altijd actueel. En 
zolang de Kroonbenoemde burge-

meester bestaat al helemaal en past 
het dragen van de keten  
alleen bij deze gezagsdrager. Tot 
zover de vier argumenten. 

Dat de huidige Gemeentewet en het KB 
uit 1852 met elkaar in tegenspraak zijn 
als het gaat om het voorzitterschap van 
de gemeenteraad is wel duidelijk.
Ik hoor dat de door BZK herziene 
conceptversie ‘handreiking over het 
burgemeestersambt’ zwijgt over wie de 
ambtsketen mag dragen in de gemeen-
teraad. Durft men geen duidelijk state-
ment af te geven? Dat langer zwijgen 
lijkt mij niet gewenst. 
Al met al: In gemeenteland (natuur-
lijk vooral daar) is onduidelijkheid, 
willekeur en ook wel enig ongemak 
ontstaan bij de vraag wie nu eigenlijk 
gerechtigd is de ambtsketen te dragen.
Ik zou daarom pleiten voor het  
volgende: 
-  schaf in ieder geval het KB uit  

1852 af; 
-  laat de minister van BZK een nieuw 

KB ontwerpen; 
-  maak aanvullend een heldere  

departementale handreiking voor  
het dragen van de ambtsketen.   

Tot slot nog wat speelse gedachten 
over de toekomst van de ambtsketen 
en vooral over de toekomst van de 
dragers van dit versiersel.

1.  Stel dat het KB uit 1852 toch 
gehandhaafd blijft. Een charmant, 
maar ook weer wat dubbelzinnig 
compromis zou kunnen zijn dat de 
gemeenteraad een ‘Voorzittersket-
ting’ laat ontwerpen die door de 
raadsvoorzitter/burgemeester en 
de plaatsvervangend raadsvoorzit-
ter/raadslid wordt gedragen in de 
raadsvergadering. De Voorzitters-
ketting symboliseert dan de functie, 
de macht zo men wil, van het  
voorzitterschap in ( en buiten?)  
de gemeenteraad. 

Nu zoveel gemeenten heringedeeld  
zijn en er dus zoveel ‘overbodige  
ketens’ liggen te verstoffen, zou van die 
ketens een prachtige Voorzittersketting 
gemaakt kunnen worden. De zilvers-
meden zullen dankbaar zijn!
2.  Bij herziening van het huidige KB uit 

1852, is er ook een variant denk-
baar dat de Voorzittershamer het 
voorzitterssymbool in de raadsver-
gadering bij uitstek is. Deze hamer 
wordt gehanteerd door de voorzitter, 
dan wel door de plaatsvervanger. 
Tijdens de raadsvergadering kan de 
ambtsketen dan in de kluis blijven!

Chris Leeuwe,  
oud-burgemeester Lelystad

Met dank aan meelezer Jaap Woltjer, 
oud-raadsgriffier Lelystad ■
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Jaarlijks vinden in het eerste kwartaal de burgemeesters-
conferenties plaats. In 2020 zijn de ‘Lochem-conferenties’ 
verplaatst naar Villa Heidebad in Epe. Ook in 2022 zullen de 
conferenties in Epe plaatsvinden. Het programma start met 
een diner op de dinsdagavond. Het inhoudelijk programma 
start op de woensdagochtend en eindigt donderdagmiddag 
na de lunch. De data voor 2022 zijn: 

01 – 03  februari
15 – 17  februari
22 – 24  februari
01 – 03  maart
22 – 24  maart
De datum voor de 6e conferentie wordt later bekendgemaakt

Aanmelden is mogelijk via de vernieuwde website  
www.burgemeesters.nl
Let op: de aanmeldprocedure is anders dan u gewend  
bent. U kunt u via de website aanmelden voor één van de 
conferenties. U ziet direct voor welke conferentie nog plek 
is. Meer informatie hierover vindt u in de uitnodiging die u 
hiervoor heeft ontvangen. 

BURGEMEESTERSCONFERENTIES
2022


