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“Zwerfpeuken zijn vies, vooral voor 
kinderen die in het zand spelen.” 
Alexander Balk, eigenaar van 
Alexander Beach Club in Noordwijk, 
is er duidelijk over: zwerfpeuken 
horen niet op het strand. Ook Japan 
Tobacco International (JTI), een grote 
internationale tabaksproducent, gelooft 
in een collectief verantwoordelijkheids-
besef en aanpak. Enkele jaren geleden 
besloot JTI verschillende gemeenten 
te benaderen met het initiatief hen 
te helpen bij de zwerfpeukenaanpak. 
In samenwerking met Stichting 
Nederland Schoon wendde JTI 
zich onder meer tot de gemeente 
Noordwijk, waar het verzoek 
wethouder Vroom (onder meer 
verantwoordelijk voor duurzaamheid 
en buitenruimte) bereikte. Vroom 
vertelt daarover: “JTI is bij ons langs 
geweest en ik was eigenlijk vóór 
hun presentatie al enthousiast. Als 
bedrijven met initiatieven komen om 
de eventuele overlast aan te pakken 
die tabaksproducten veroorzaken, 
door het rookverbod, zomerseizoen 

en gedrag van de consument, mogen 
ze altijd komen praten. Zo ook in 
dit geval. We zijn al snel gaan kijken 
hoe we de peukenaanpak in praktijk 
konden brengen.” Ook in Walcheren 
vond JTI al snel ingang. Zo legt 
Albert Dijkstra, coördinator beheer 
stranden van de gemeente Vlissingen, 
uit: “Al elf jaar lang is Vlissingen een 
Blauwevlag-gemeente, wat staat voor 
veilig en schoon. Neemt niet weg 
dat zwerfpeuken een hardnekkig 
probleem bleven. Tijdens een van de 
strandbeheerdersdagen, die onder 
meer door NederlandSchoon worden 
georganiseerd, hoorden we een 
presentatie van JTI. Wij waren direct 
enthousiast.” Eenzelfde reactie had 
Lukas Fransen, directeur Stichting 
Strandexploitatie Veere: “Na het 
eerste contact met JTI hebben we 
afgesproken om met hen en de 
gemeenten Vlissingen en Veere een 
project te starten om de zwerfpeuken 
aan te pakken.”Met ondersteuning 
van Stichting Nederland schoon en 
innovatieve bedrijven als Barkadera 

en DropPit werd een projectgroep 
geformeerd.

Eendrachtige samenwerking
Gemeente Zandvoort startte in 
2011 als eerste gemeente met de 
zwerfpeukenpilot. Dankzij hun 
succes werden Walcheren en 
Noordwijk geïnspireerd om ook met 
de aanpak te starten. Een belangrijke 
sleutel tot dit succes is de publiek-
private samenwerking. Want niet 
alleen de gemeenten, maar ook 
paviljoenhouders, tankstations, 
horeca en campings werden bij de 
zwerfpeukenaanpak betrokken. 
Hoe een en ander exact in zijn werk 
ging, vertelt wethouder Vroom: “JTI 
ontwikkelde de campagne slagzin 
‘Laat je peuk niet alleen, verzamel 
ze in de asbak’ met bijbehorende 
communicatie uitingen en leverde de 
middelen, zoals peukenafvalbakken 
(DropPits) en speciale zakasbakjes 
(Barkadera’s). Wij zorgden vervolgens 
voor het beheer ervan, dus het legen 
en reinigen. Het was mooi om te zien 
dat vrijwel alle lokale bedrijven en 
paviljoenhouders graag mee wilden 
werken aan deze aanpak. Zo heeft de 
lancering van de peukencampagne 
bij hen plaatsgevonden. Bovendien 
hebben ze zich bereid verklaard 
om de zakasbakjes uit te delen of 
te verkopen.” In Walcheren was 
de publiek-private samenwerking 
identiek. Fransen: “Het private gedeelte 
betreft uiteraard JTI zelf, die de 
middelen inbracht. Zij zorgden voor 
de afvalbakken, de campagne en de 
openingsbijeenkomst. Maar ook de 
paviljoenhouders en lokale bedrijven 
hadden hun aandeel. Zij plaatsten de 
peukenafvalbakken op hun terras en 
deelden speciale zakasbakjes uit. De 
gemeenten zorgden voor het beheer 
van de middelen: het plaatsen, het 
legen en het schoonmaken. Een 
eendrachtige samenwerking dus!” 

Ingezonden mededeling

Succesvolle peukenaanpak “Laat je peuk niet alleen”

Door onder meer het rookverbod en het zomerseizoen neemt de hoeveelheid zwerfpeuken 

langs kust- en duingebieden toe. Voor strandbezoekers en kustgemeenten was dit jarenlang 

een doorn in het oog. Totdat de gemeenten de handen ineensloegen met het bedrijfsleven 

en dankzij een uitgekiende mix van voorzieningen en communicatie resultaten behaalden: 

beduidend minder zwerfpeuken op het strand. Een inspirerend verhaal.



Bewustwording
Een ander belangrijk onderdeel van 
de succesvolle zwerfpeukenaanpak is 
de combinatie tussen voorzieningen 
en communicatie. De communicatie 
was vooral gericht op het attenderen 
en bewustwording van – in dit 
geval – de rokers. Dijkstra hierover: 
“De peukenafvalbakken hebben we 
geplaatst op goed zichtbare plaatsen 
in Vlissingen, zoals naast bankjes op 
de boulevard en bij strandopgangen. 
Daarnaast hebben we samen met 
JTI geïnvesteerd in communicatie. 
We hebben posters opgehangen 
op strandlocaties en we hebben 

gepubliceerd in huis-aan-huisbladen en 
regionale kranten. Dit communiceren 
doen we elk seizoen opnieuw, om de 
bewustwording te vergroten.” Balk 
kan dit beamen: “Mijn ervaring in 
Noordwijk is heel sterk dat zodra je 
rokers de middelen aanreikt, ze er dan 
ook gebruik van maken. Wij zien al 
aan de twee peukenafvalbakken dat het 
helpt, er zitten ontzettend veel peuken 
in en wij hebben een schoner terras. 
Maar attenderen is even belangrijk. 
Bij de aftrap van de campagne liep 
het promotieteam over ons terras om 
mensen erop te attenderen dat ze hun 
peuken niet in het zand moeten gooien.”

Veel minder afval
De publiek-private samenwerking en 
de combinatie van voorzieningen en 
communicatie heeft blijvend succes 
opgeleverd. Vroom: “In Noordwijk 
zijn er gigantisch veel peuken in de 
peukenafvalbakken terechtgekomen. 
Buiten dat merkten we dat er ook  
ander afval in werd gegooid. Dat 
hebben we opgevat als een informeel 
verzoek om een extra prullenbak. 
We hebben dan ook op strategische 
plekken extra prullenbakken geplaatst, 
waardoor we al met al veel minder 
afval – peuken én ander strandafval –  
op onze stranden hebben.” De 
conclusie in Walcheren is al even 
enthousiast. Dijkstra: “Het resultaat 
van de gezamenlijke inspanning: het 
werkt! Wij hebben na het eerste seizoen 
de peuken in de peukenafvalbakken 
geteld. Een vies werkje, maar we 
zagen dat er maar liefst 10.000 peuken 
in de bakken zaten.” Fransen vat 
het ten slotte treffend samen: “De 
peukenafvalbakken zijn elk jaar goed 
gevuld en de mensen raken aan de 
middelen gewend. Een groot succes 
dus, want elke peuk die in een afvalbak 
wordt gegooid, is er één minder in het 
zand!”

Meer informatie over deze aanpak is te 
vinden op www.laatjepeuknietalleen.nl. 
Via facebook/laatjepeuknietalleen blijft 
u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
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De verkiezingen zijn achter de rug en volgende week worden alle nieuwe raadsleden geïnstalleerd. 
Nu al krijgen zij VNG Magazine, het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit  
speciale nummer staat in het teken van de nieuw gekozen gemeenteraadsleden. Wat staat hun te 
wachten? Wat kunnen zij leren van hun voorgangers? En wat kan de VNG voor hen betekenen? 

Helaas moeten wij afscheid nemen van duizenden vertrekkende raadsleden. Ook zij krijgen dit 
nummer nog onder ogen. Wij hopen dat VNG Magazine hen heeft geholpen bij de uitvoering van 
hun democratische taak. 
VNG Magazine wil niet alleen actuele informatie brengen over het lokaal bestuur en de VNG, maar 
ook een platform bieden voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten. Uitwisseling van ken-
nis, ervaringen en opinies is een belangrijke functie van dit magazine. De redactie staat daarbij 
open voor uw inbreng en wenst u alvast veel succes in de nieuwe raadsperiode.

Simon Kooistra, hoofdredacteur

Een nieuw begin

VNG Nieuws

48-532018

OnderzoekOnderzoek

Donderdag 6 maart ontmoetten 
tweehonderd Oud-VNG’ers en 
huidige VNG’ers elkaar in het 
Atrium. Hier werd het startsein 
gegeven voor een netwerk van de 
oudgedienden.

Verder o.a. in VNG Nieuws: 
 Masterclasses en leernetwer-

ken voor raadsleden
 Handreiking kindcentra
 Eén uniform voor boa’s

Netwerk  
Oud-VNG’ers
van start 

Als het aan de burgemeesters 
ligt, bemoeien zij zich de ko-
mende weken actiever met het 
formeren van de nieuwe colleges 
van B en W dan vier jaar geleden. 
Ze hebben geen behoefte aan een 
formele rol, maar gebruiken 
liever de informele ruimte die ze 
nu hebben. Dat blijkt uit een 
onderzoek van Kieskompas, 
waaraan 108 van de 403 burge-
meesters hebben meegedaan

Bemoeienis  
burgemeesters 
met vorming 
colleges

Het is onwaarschijnlijk dat er 
over tien jaar nog echt kleine 
gemeenten bestaan. Ook is de 
komst van de gekozen burge-
meester onvermijdelijk. De lage 
opkomst bij gemeenteraadsver-
kiezingen lijkt te duiden op een 
lokale democratie in verval, maar 
de nieuwe taken en een nieuwe 
rol voor de burgemeester zou-
den weleens voor een impuls 
kunnen zorgen, denkt bijzonder 
hoogleraar Klaartje Peters.

Klaartje Peters 
verwacht nieuwe 
impulsen

Op het digitale platform  
www.vngmagazine.nl kunnen  
lezers stelling nemen over wat 
hen bezighoudt in het lokaal 
bestuur. 

Afgelopen week: 
 Manuel Kneepkens, dichter 

en oud-raadslid van de Stads-
partij in Rotterdam, over de 
nachtmerrie van politici die 
in de verkiezingscampagne 
bij hem aanbellen.  

Discussieer mee op  
www.vngmagazine.nl. 



verkend waar werkgevers en 
medewerkers in gemeenten 
‘veel aan kunnen hebben’.

In haar uitvoerige reactie geeft 
de VNG een gedetailleerd over-
zicht van de voortgang op de 
verschillende dossiers en ook 
van de belangrijkste wensen 
aan werkgeverszijde. Zo wil de 
VNG al langer de arbeidsvoor-
waarden in de gemeentesector 
moderniseren. Daarvoor waren 
ook gezamenlijke uitgangs-
punten geformuleerd. Een 
andere belangrijke wens van de 
VNG is een goede regeling voor 
verlof bij ziekte.
Daarnaast wordt stuk voor 
stuk ingegaan op de eisen van 
de bonden. Het College voor 
Arbeidszaken van de VNG laat 
er geen misverstand over be-
staan dat een loonstijging van 
bij elkaar 5,5 procent de finan-
ciële positie van gemeenten en 
de werkgelegenheid nog verder 
onder druk zal zetten.

De VNG roept de bonden op 
om voor cao-onderhandelin-
gen terug te keren naar de 
overlegtafel. Zij gaat niet in 
op het ultimatum dat de 
bonden haar hebben gesteld.

Abvakabo FNV, CNV Publieke 
Zaak en CMHF hadden de 
VNG een ultimatum gesteld 
dat maandag 17 maart afliep. 
Als de VNG niet bereid was 
binnen de gestelde termijn in 
te gaan op hun cao-eisen, zou-
den de bonden voorbereidin-
gen voor acties beginnen.
Terugblikkend op de onder-
handelingen tot dusver geeft 
de VNG aan dat de wensen van 
de bonden in meerdere over-
leggen uitgebreid zijn bespro-
ken. Daarnaast heeft de VNG 
op diverse onderwerpen ge-
zegd bereid te zijn vergaande 
afspraken te maken. ‘De wen-
sen van de VNG, daarentegen, 
hebben we nauwelijks bespro-
ken en u heeft ook meerdere 

malen aangegeven dat eigen-
lijk niet te willen’, stelt voorzit-
ter Roel Cazemier van het Col-
lege voor Arbeidszaken van de 
VNG in de reactie op de ulti-
matumbrief van de bonden.

Evenwicht
De VNG wil haar bereidheid 
tot afspraken omzetten in 
concrete toezeggingen. Maar 
dan wel als onderdeel van een 
akkoord waarin de plussen en 
minnen voor beide partijen in 
evenwicht zijn. ‘Dat lukt niet 
als u uw wensen steeds in de 
vorm van een ultimatum neer-
legt en weigert om over de 
wensen van de VNG te praten’, 
schrijft Cazemier namens de 
werkgevers.
De VNG ontkent niet dat er op 
een aantal onderwerpen funda-
mentele meningsverschillen 
zijn. Tegelijk hebben beide 
partijen op veel onderwerpen 
dezelfde uitgangspunten en 
zijn al verschillende afspraken 

De VNG herhaalt ten slotte dat 
zij betreurt dat de bonden in 
september vorig jaar en in 
februari van dit jaar de overleg-
tafel hebben verlaten. ‘Het zijn 
moeilijke tijden, zowel voor 
gemeenten als voor medewer-
kers. Dat maakt het misschien 
moeilijk, maar zeker niet on-
mogelijk om via open en reëel 
overleg tot een voor beide
acceptabel akkoord te komen’, 
eindigt voorzitter Cazemier de 
oproep aan de bonden om 
terug te keren naar de cao-tafel.

Actie
‘We zijn er klaar mee. We gaan 
actie voeren’, reageert cao-
onderhandelaar Bert de Haas 
van AbvaKabo FNV nu de VNG 
het jongste ultimatum heeft 
afgewezen. Volgens De Haas 
heeft de bond al eindeloos 
zitten onderhandelen. De 
bedoeling is dat gemeente-
ambtenaren in juni een dag 
gaan staken.

‘Keer terug naar de overlegtafel’

Geef ruimte aan experimen-
ten met lokale democratie, 
ook als dat tegen de grenzen 
van de Gemeentewet botst. 
Denk aan schaduwgemeente-
raden in wijken, deelbeslis-
singen van burgers via een 
burgerbegroting, door loting 
samengestelde burgerjury’s of 
een burgervisitatie. Deze en 
andere voorstellen staan in de 
‘Brief aan de Koning’, die 
vorige week is gepresenteerd.

Afzender is de ‘Gemeenteraad 
van de Toekomst’, een ‘spon-
tane staatscommissie’ waarin 

ruim vijftig burgers, raadsle-
den, burgemeesters, raadsgrif-
fiers en wethouders afgelopen 
jaar op zoek gingen naar het 
functioneren van gemeentera-
den in een netwerkdemocratie. 
Volgens hen ontwikkelen 
raadsleden zich van volksverte-
genwoordigers naar volksver-
binders.

De Gemeenteraad van de Toe-
komst is een initiatief vanuit 
de Vereniging van Griffiers, 
samen met ProDemos, Plat-
form 31, BMC, Bestuursacade-
mie Nederland en NotuBiz.

Kees Jan de Vet, lid van de 
VNG-directieraad, beschouwt 
de voorstellen als een ‘inspire-
rend kader’ voor het program-
ma voor versterking van de 
lokale democratie, dat minister 
Ronald Plasterk van BZK heeft 
aangekondigd. Plasterk wil dit 
programma opstellen in sa-
menwerking met de VNG, 
Raadslid.Nu, de Vereniging 
van Griffiers, de Vereniging van 
Gemeentesecretarissen en het 
Genootschap van Burgemees-
ters.
Ons stelsel voor lokale demo-
cratie moet fundamenteel 

tegen het licht worden gehou-
den, zegt De Vet. Daarbij gaat 
het niet alleen om de vorm, 
maar ook om de inhoud. Hoe 
gaat de politiek bijvoorbeeld 
om met maatschappelijke 
initiatieven? En hoe krijgen 
lokale politici vat op gemeen-
schappelijke regelingen? De 
Vet: ‘De vraag is hoe we de 
lokale democratie in haar 
kracht zetten. Ik ben erg voor 
initiatieven vanuit het land om 
hierover mee te denken.’

Zie ook: www.gemeenteraad-
vandetoekomst.nl.

‘Brief aan de Koning’ vraagt om 
vernieuwing lokale democratie
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VNG wijst ultimatum van bonden af



commentaar

Kees Jan de Vet
lid directieraad VNG

keesjan.devet@vng.nl/twitter: @keesjandevet

Met energie
Deze week zijn in 381 gemeenten de politieke kaarten opnieuw 
geschud. Ik feliciteer iedereen die een plek in de nieuwe raad heeft 
weten te bemachtigen en zo kan bijdragen aan een krachtige ge-
meente die herkenbaar is voor de inwoners.
De nieuwe raden en colleges staan voor flinke opgaven: de decen-
tralisaties in het sociale domein, de woningmarkt, de economie, de 
financiën. Het vraagt naast kennis en kunde minstens zo veel pas-
sie en gedrevenheid om je in te zetten voor deze complexe vraag-
stukken. Het nieuwe lokale bestuur moet vol energie aan de slag. 
Energie in het lokaal bestuur is nodig, letterlijk én figuurlijk. Want 
ook energie zal als onderwerp de komende jaren steeds belangrij-
ker worden. Gemeenten hebben immers een rol bij het halen van 
de doelen uit het SER-Energieakkoord op het gebied van lokale, 
duurzame energie.
Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de VNG een ondersteu-
ningsprogramma ontwikkeld. Het programma helpt gemeenten 
bij het halen van de doelen, onder meer op het gebied van lokale 
en regionale energiebesparing en -opwekking in de gebouwde 
omgeving. 
Met het ondersteuningsprogramma richten we ons vooral op het 
ondersteunen van regio’s bij het opschalen en versnellen van be-
staande initiatieven. Dat doen we samen met andere (kennis)orga-
nisaties. We maken gebruik van wat er al is en verbeteren dat. Deels 
met budget voor concrete initiatieven, maar ook door kennis te 
bundelen en toegankelijk te maken en expertise te ontwikkelen. 
Gemeenten hoeven de doelen natuurlijk niet alléén te halen. Zij 
doen dat samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties: de ‘energieke samenleving’. Die energieke samenle-
ving neemt al allerlei initiatieven op het gebied van energiebespa-
ring en duurzame energie. Het is de rol van gemeenten om ruimte 
te geven aan die initiatieven en oog te hebben voor wat daarvoor 
nodig is. 
Energie verdient daarom een plek in de collegeprogramma’s. Ster-
ker nog, ik vind dat het als portefeuille in het college moet worden 
belegd. We hebben niet alleen wethouders met energie nodig, 
maar ook wethouders energie. Zij kunnen dit onderwerp de lading 
geven die het nodig heeft.
Ik wens alle nieuwe raadsleden en aanstaande wethouders een 
energieke bestuursperiode toe!

Na de kritische tussenrappor-
tage van de commissie-Geluk 
over de transitie van de jeugd-
zorg naar de gemeenten, 
drukt VWS-staatssecretaris 
Martin van Rijn het gaspedaal 
flink in. De urgentie is groot, 
gemeenten moeten nog veel 
beslissingen nemen om op 1 
januari klaar te zijn.

Van Rijn en zijn collega Fred 
Teeven (Veiligheid en Justitie) 
hebben, samen met de VNG, 
de inspanningen geïntensi-
veerd om de overgang in goede 
banen te leiden. Op korte ter-
mijn gaat de Transitie Autori-
teit Jeugd van start. Deze TAJ 
staat onder leiding van voor-
malig topambtenaar en oud-
gemeentesecretaris van Am-
sterdam Marjanne Sint. Zij 
moet ervoor gaan zorgen dat er 
snel afspraken komen tussen 
gemeenten en aanbieders van 
specialistische jeugdhulp. De 
TAJ gaat 1 april van start en 
wordt ingesteld tot 1 januari 
2017, met een mogelijkheid van 
verlenging tot 1 januari 2018.

Focuslijst
In een brief aan de Tweede 
Kamer schrijven Van Rijn en 
Teeven dat zij gemeenten gaan 
ondersteunen met een ‘focus-
lijst’ om nu zo snel mogelijk 
besluiten te nemen en daarbij 
prioriteit te geven aan wat 
minimaal nodig is. Rijk en 
VNG bieden gemeenten en 
regio’s verder ondersteuning 
op maat op alle onderdelen van 
het pakket maatregelen dat zij 
moeten doorvoeren.
Nog voor de zomer wil het 
ministerie van BZK samen met 
de VNG onderzoeken of ge-

meenten voldoende voortgang 
boeken in de samenwerking – 
zowel voor de jeugdhulp als 
voor de nieuwe Wmo-taken en 
binnen de arbeidsmarktregio’s. 
Is die voortgang onvoldoende, 
dan komen er zo nodig voor 
het vierde kwartaal van 2014 
wettelijke maatregelen om de 
samenwerkingsverbanden 
alsnog aan de vereiste criteria te 
laten voldoen.

Snelkooksessie
De SP wilde van de bewindslie-
den weten of zij ook bezorgd 
zijn over de mogelijkheid dat 
het na de gemeenteraadsver-
kiezingen nog ‘enkele weken 
tot maanden’ duurt voordat 
nieuwe wethouders kennis van 
zaken hebben.
Van Rijn en Teeven vinden dat 
wethouders en raadsleden er in 
eerste instantie zelf verant-
woordelijk voor zijn om zich 
snel in te werken, al dan niet 
met steun van het Rijk en de 
VNG. Zo wordt wethouders 
een ‘snelkooksessie’ aangebo-
den waarin een risicoanalyse op 
maat wordt gemaakt. Ook 
verzorgt de VNG masterclasses 
decentralisatie jeugd voor 
raadsleden en op 28 mei is er 
een groot congres voor ge-
meenteambtenaren en be-
stuurders die zich bezighou-
den met de drie decentralisaties 
in het sociale domein.

Aanleiding voor de brief was de 
uiterst kritische tussenrappor-
tage, begin maart, van de Tran-
sitiecommissie Jeugd onder 
leiding van de voormalige 
Rotterdamse wethouder Leo-
nard Geluk. Hij heeft zorgen 
over de voortgang.

Marjanne Sint gaat 
toezien op transitie 
jeugdhulp
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Dit alles tegen een salaris waarvan ze bij 
Shell en KPMG en Ernst & Young zeg-
gen: koop er maar een ijsje van.
Columniste Sheila Sitalsing vindt het 
een zegen dat er nog mensen zijn die 
kiezen voor het ondankbare werk in de 
gemeenteraad, de Volkskrant 19 maart

Stemmen is een oefening in zelfbeheer-
sing: zoveel vakjes, en u mag er slechts 
eentje kleuren.
Redacteur Ingmar Vriesema, NRC  
Handelsblad 18 maart

Ongevraagd doe ik ook mee aan ‘het 
mooiste raadslid’. Maar: ik ben liever de 
beste.
D66-lijsttrekker Nermina Kundic  
(Veenendaal) haalde de laatste 12 van de 
wedstrijd ‘Beste raadslid van Neder-
land’, AD Utrecht Stad 18 maart

Zo lang de partij de C in de naam houdt, 
krijg je geen goede aanwas. En als je je 
als partij niet aanpast, dan ga je de bie-
tenbrug op.
Sjaak Koomen (CDA) stopt als raadslid 
in Zaltbommel, Brabants Dagblad  
17 maart

We kunnen het leed van vandaag niet 
meer oplossen met de centen van mor-
gen.
Burgemeester van Utrecht Jan van Za-
nen over verstandige keuzes en nieuwe 
verbindingen, Platform31 nieuwsbrief 
17 maart

Met alle respect en sympathie voor het 
goede doel dat men nastreeft moet het 
duidelijk zijn dat dit niet kan.
BZK-minister Ronald Plasterk reageert 
op de oproep van het Reumafonds om 
bij de gemeenteraadsverkiezingen fol-
ders van de stichting in de stembus te 
stoppen, persbericht BZK 17 maart

De persoon van de politicus is belangrij-
ker geworden. Landelijk spreken we dan 
van veramerikanisering. Lokaal zou je 
dat verlimburgisering kunnen noemen.
Wim Kuiper, voormalig CDA-wethou-
der Maastricht en ex-directieraadslid 
van de VNG, NRC Handelsblad  
14 maart 
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De Nuclear Security Summit 
is met stip de grootste veilig-
heidsoperatie in de Neder-
landse geschiedenis. Defensie 
zet vele duizenden militairen 
in. Volgens burgemeester 
Jozias van Aartsen van Den 
Haag zijn alle mogelijke ri-
sico’s rondom terrorisme en 
niet-vreedzame demonstra-
ties uitgebreid doorgenomen. 
Omwonenden van het World 
Forum zouden deze dagen 
zelfs in het veiligste stukje 
Nederland wonen.

De binnenlandse inzet van 
Defensie is de laatste tijd fors 
gegroeid. De vraag van civiele 
partners naar militaire steun 
en bijstand neemt toe. Vorig 
jaar leverde Defensie gemid-
deld zes keer per dag steun aan 
burgemeesters, civiele hulpver-
leningsinstanties en het Open-
baar Ministerie.
Op dit moment is al een derde 
van de krijgsmacht – vijftien-
duizend militairen – dagelijks 
bezig met operaties in en bo-

ven eigen land, vertelde de 
Commandant der Strijdkrach-
ten, generaal Tom Midden-
dorp, afgelopen week tijdens 
een persbriefing. 

In feite gaat het hier om civiel-
militaire samenwerking. Los 
van de reguliere bijdragen die 
de kustwacht, de marechaus-
see, de Dienst Speciale Inter-
venties, de marine in het Cari-
bisch Gebied en de Quick 
Reaction Alert (met F-16’s) leve-
ren, rukten militairen vorig 
jaar bijna 2300 keer uit, een 
nieuw record.

Vermisten
Praktisch gaat het bijvoorbeeld 
om de inzet van hoogwaardige 
apparatuur bij de zoektocht 
naar vermisten en om bijstand 
van specialistische zoekteams 
om drugs, zwart geld en ander 
bewijsmateriaal boven water te 
krijgen.
Defensie heeft zelf veel erva-
ring in het aansturen van inge-
wikkelde operaties. Waar tij-

dens buitenlandse missies naar 
bermbommen en explosieven 
wordt gezocht, wordt hier met 
dezelfde technieken en appara-
tuur naar crimineel geld, 
drugs, vermiste personen en 
lekken in dijken gezocht.

Burgemeesters
Burgemeesters en veiligheids-
regio’s zijn zich niet altijd even 
goed bewust van de mogelijk-
heden om Defensie in te zet-
ten, constateert Middendorp. 
Daarbij speelt volgens hem 
onbekendheid met Defensie 
een rol. 
Minister Ivo Opstelten van 
Veiligheid en Justitie is ver-
heugd over de groeiende on-
dersteuning die zijn collega 
Hennis (Defensie) de civiele 
partners biedt. 
Generaal Middendorp beklem-
toont dat de inzet van Defensie 
lokaal en regionaal altijd onder 
civiel gezag valt en ‘slechts’ 
complementair wil zijn: geen 
bedreiging, maar een aanvul-
ling. 

Duizenden militairen 
beveiligen nucleaire top

Minder geld naar organisatie en sociaal domein
Gemeenten bezuinigen de 
komende raadsperiode vooral 
op algemeen bestuur, sociale 
voorzieningen en maatschap-
pelijke dienstverlening, zo 
blijkt uit een onderzoek van 
BMC. 

De bezuinigingen binnen het 
sociaal domein hebben waar-
schijnlijk mede te maken met 
kortingen van het Rijk bij de 
overheveling van taken op het 
gebied van werk, zorg en jeugd 
naar gemeenten.
BMC deed onderzoek onder 
gemeentesecretarissen; de 
respons was bijna een derde. 

Daarnaast analyseerde het 
bureau de begrotingen van 
vijftig gemeenten en gemeen-
telijke bezuinigingsmonitors.
Een derde van de gemeenten 
voorziet dat zij tussen 2014 en 
2017 vooral bezuinigen op 
algemeen bestuur. Daaronder 
vallen lasten voor het college 
en de raad, voor bestuurson-
dersteuning en voor de ambte-
lijke organisatie.

Iets minder dan een derde van 
de gemeenten verwacht dat 
vooral gekort gaat worden op 
uitgaven voor sociale voorzie-
ningen en maatschappelijke 

dienstverlening. Ook een derde 
van de gemeenten zegt de 
komende jaren zes tot tien 
procent te bezuinigen op de 
totale begroting. Een vijfde van 
de gemeenten brengt de kos-
ten van het eigen apparaat 
terug met minstens zeven 
procent.

Onderzoek van Berenschot 
onder 92 gemeenten laat zien 
dat gemeenten tot en met 2016 
nog 8900 arbeidsplaatsen zul-
len schrappen. Dit jaar zetten 
gemeenten gemiddeld 7,2 
arbeidsplaatsen in per duizend 
inwoners.



Sinds kort kent ook Gouda het 
fenomeen straatbieb. Iedereen 
kan boeken in de kastjes zetten 
en iedereen kan de boeken ook 
lenen, zonder te betalen. 
Duitsland, Engeland en de 

Verenigde Staten kennen het 
fenomeen al. De straatbieb 
komt ook al voor in het straat-
beeld van onder meer Delft, 
Den Haag en Leiden. Het idee 
van de straatbieb in Nederland 

komt voort uit de economische 
crisis, waardoor bibliotheken 
wegens bezuinigingen moeten 
sluiten en mensen het biblio-
theekabonnement niet meer 
kunnen betalen. 

Gouda begint met zeven loca-
ties waar de straatbieb is te 
vinden. De bibliotheek Gouda 
heeft een steentje bijgedragen. 
Zij schonk de straatbieb enkele 
kasten vol boeken. 

Boekenkastjes op straat

Wetsvoorstel parkeerbelasting ‘inbreuk op autonomie’
De Raad van State heeft het 
initiatiefwetsvoorstel van de 
PvdA om een parkeerbelas-
ting per geparkeerde minuut, 
gekraakt. Het beperkt de 
vrijheid van gemeenten op 
het gebied van het parkeerbe-
leid en de heffing van par-
keerbelasting.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken 
wil met haar wetsvoorstel ge-
meenten verplichten bij het 
belasten van parkeren een 
tarief per minuut te hanteren, 
om te voorkomen dat mensen 

betalen voor een langere par-
keerduur dan daadwerkelijk is 
gebruikt. Maar haar voorstel 
rammelt aan alle kanten, oor-
deelt de Raad van State.

Zo heeft Kuiken onvoldoende 
gemotiveerd waarom het in-
breken op de gemeentelijke 
autonomie noodzakelijk is. De 
Raad vraagt zich af waarom de 
PvdA niet even afwacht of zij 
zelf voortvarend initiatieven 
ontplooien. ‘En wellicht zijn er 
ook andere mogelijkheden om 
gemeenten te stimuleren.’

De Raad van State noemt ook 
de probleemanalyse onvolledig 
en constateert dat aard en om-
vang van het probleem niet 
zijn onderbouwd. Verder 
wordt geen aandacht besteed 
aan het verschil tussen pu-
blieke en private parkeerplaat-
sen. 

Ten slotte wijst de Raad van 
State op eventuele problemen 
met de technische uitvoerbaar-
heid van het wetsvoorstel. Het 
maakt geen onderscheid tussen 
parkeren in garages, afsluitbare 

parkeerterreinen en parkeren 
langs de weg. Het afrekenen 
per minuut kan op gewone 
parkeerplaatsen langs de weg 
minder eenvoudig worden 
ingevoerd dan in de eerste twee 
gevallen. 

Attje Kuiken zegt in een reactie 
dat van inbreuk op de gemeen-
telijke autonomie geen sprake 
is. ‘In het voorstel wordt lou-
ter vastgelegd dat het auto-
noom vastgestelde tarief per 
minuut dient te worden afge-
rekend.’ 

Raadsleden en lokaal veiligheidsbeleid

Veiligheid in uw gemeente is van grote invloed op het welbevinden 
van de inwoners van uw stad of dorp. Maar wat kunt u als raadslid 
betekenen op het gebied van veiligheid? En hoe geeft u daar op een 
goede manier invulling aan?  

De website www.raadsledenenveiligheid.nl geeft antwoord op deze 
en andere vragen op het gebied van lokale veiligheid.

Advertentie
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Zowel in 2012 als in 2013 nummer 1 op het expertisegebied Zorg 
& Welzijn. Dat kan geen toeval meer zijn! Samen met opdracht-
gevers ontwikkelen en implementeren onze adviseurs oplossingen 
voor het Sociale Domein en Zorg Dichtbij. Wij onderzoeken 
kansrijke samenwerkingsconstructies, organisatievormen en 
uitvoeringsvarianten en werken mee aan een bijpassende  
moderne bedrijfsvoering in de markten waarin BMC al jaren 
thuis is: de lokale overheid, zorg, welzijn, onderwijs en woning-
corporaties. Juist de bundeling van ervaring in deze markten 
maakt het mogelijk om onderscheidende en creatieve oplossingen 
te implementeren. In debatten, workshops, masterclasses en 
innovatieve pilotproducties geven wij de opgedane kennis door. 

In onze aanpak willen wij ons nadrukkelijk verbinden aan het 
maatschappelijke resultaat. Wij kunnen ons dan ook geen 
mooier compliment bedenken dan wanneer onze opdrachtgevers 
dat opnieuw waarderen met een eerste plaats in het onderzoek 
‘Werken voor de Overheid 2013’. 

In 2014 zetten wij opnieuw onze opdrachtgevers op de 1e plaats. 
Met een uitgesproken mening en een inspirerende adviespraktijk 
op het gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyses,  
het verbeteren van het zelforganiserend vermogen, het werken 
met sociale teams en het herontwerp van het zorgaanbod.  
In het belang van de burger, de cliënt en de leerling. 

Onze opdrachtgevers staan 
op nummer 1!

Samen naar beter

2013
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Lokaal actief
De verkiezingen zijn achter de rug en nieuwe raadsleden 
treden aan. Populisten schilderen politici graag af als profi-
teurs die geld van de gemeenschap opstrijken en eigenlijk 
niets uitvoeren. Uit onderzoek naar de tijdsbesteding van 
raadsleden (waarover meer in VNG Magazine van volgende keer) 
blijkt het tegendeel. Raadsleden in Nederland maken gemid-
deld – naast hun gewone baan – nog eens een halve werkweek 
aan uren. Ze besteden gemiddeld 22 uur aan het raadswerk 
– vooral vergaderen en stukken lezen.
Ook het populistische beeld dat het allemaal beroepspolitici 
zijn die niet kunnen wachten tot ze een zetel bemachtigen is 
onjuist. Het idee dat politici allemaal zelf zo graag de politiek 
in willen en dat puur uit eigenbelang doen, klopt voor geen 
meter. Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid 
– ruim zeventig procent – door anderen is gevraagd om op de 
lijst te staan. De meeste raadsleden  hebben gewoon een baan 
en doen het raadswerk er met veel liefde naast. 
Het idee dat ze ver af staan van de bevolking, wordt eveneens 
door het onderzoek gelogenstraft. Raadsleden blijken vijf à 
zes uur per week te steken in contacten met burgers. Nog 
interessanter is dat rechts-populisten vooral de linkse partijen 
vaak afschilderen als de echte zakkenvullers die alleen op het 
pluche kleven. En wat blijkt? Juist naarmate raadsleden link-
ser en progressiever zijn, werken ze harder. Overigens wordt 
ook op de rechterflank harder gewerkt dan gemiddeld, maar 
dat doet aan het algemene beeld niets af. Het lijkt wel alsof de 
respondenten in het onderzoek hun uiterste best hebben 
gedaan om alle populistische verwijten linea recta naar de 
prullenbak te verwijzen.
Bijvoorbeeld dat politici allemaal hoogopgeleide en van de 
wereld losgezongen professoren en ambtenaren zijn. Welis-
waar zijn velen hoogopgeleid, maar dan toch voornamelijk op 
HBO-niveau. En de meeste raadsleden werken helemaal niet 
bij de overheid, maar in het bedrijfsleven. Eén op de vijf heeft 
zelfs een eigen zaak. 
Eigenlijk dus hele gewone, hardwerkende burgers. Het lijken 
wel gewone mensen! Toch benieuwd hoe Geert Wilders op 
deze resultaten zou reageren. Waarschijnlijk met een samen-
zweringstheorie dat een wetenschapper met verdachte poli-
tieke sympathieën de verkeerde politici heeft ondervraagd 
met sturende vragen.

André Krouwel
politicoloog aan de VU en wetenschappelijk directeur van Kieskompas

Op www.vngmagazine.nl kunt u reacties plaatsen onder de column.

Binnenkort zeventien 
burgemeestersvacatures
Na de raadsverkiezingen wor-
den zeventien burgemeesters-
vacatures opengesteld, aldus 
een overzicht van het ministe-
rie van BZK.

De meeste burgemeestersvaca-
tures doen zich voor in Zuid-
Holland: Hillegom, Lisse, 
Noordwijk en Teylingen.
In Fryslân worden drie vacatu-
res opengesteld: Harlingen, 
Terschelling en Vlieland. Dat-

zelfde aantal geldt voor Lim-
burg: Roermond, Meerssen en 
Voerendaal. Twee gemeenten 
in Drenthe hebben straks een 
burgemeestersvacature: Assen 
en Tynaarlo.
Sollicitanten kunnen zich na 
de verkiezingen ook melden 
voor het burgemeesterschap 
van Brummen (Gelderland), 
Groningen, Dongen (Noord-
Brabant), Oostzaan (Noord-
Holland) en Rhenen (Utrecht).

De vier grote steden willen 
dat vuurwerk voortaan alleen 
nog mag worden afgestoken 
tussen 31 december 11 uur 
’s avonds en 1 januari 1 uur 
’s nachts. Dat om de vuur-
werkoverlast terug te dringen.

Dat staat in een brief die bur-
gemeester Ahmed Aboutaleb 
(Rotterdam) mede namens zijn 
collega’s van Amsterdam, Den 
Haag en Utrecht heeft ge-
stuurd naar de bewindslieden 
Ivo Opstelten (Ven J) en Wilma 
Mansveld (Infrastructuur en 
Milieu). Tot nu toe mag vuur-
werk worden afgestoken op 
oudejaarsdag vanaf tien uur 
’s morgens tot nieuwjaarsdag 
2 uur ’s nachts.

Extra voordeel van de kortere 
afsteektijd is dat er minder 
vuurwerk kan worden afgesto-
ken met minder schade tot 
gevolg. ‘Ons doel is dat oude-
jaarsdag een normale dag 
wordt, waarop iemand gewoon 
zijn werk kan doen, zijn hond 

kan uitlaten en niet bang hoeft 
te zijn om boodschappen te 
doen’, aldus de brief.
Het voortijdig afsteken van 
vuurwerk wordt verleidelijker 
als de verkoop van vuurwerk is 
begonnen. Nu gebeurt dat drie 
dagen voor de jaarwisseling. De 
vier burgemeesters stellen voor 
de periode te verkorten tot 
anderhalve werkdag.

Naleving
Aanscherping van de regels 
voor het afsteken van vuurwerk 
vraagt volgens de G4 om goede 
naleving van die regels. Daarbij 
moet er ook aandacht zijn voor 
het beperken van de negatieve 
gevolgen van de aanscherping 
van de regels, zoals verplaat-
sing van de verkoop naar het 
illegale circuit. De burgemees-
ters vragen het kabinet te be-
zien of extra juridische maatre-
gelen kunnen bijdragen aan 
succesvolle naleving van de 
regels. Eén van die maatregelen 
zou het toepassen van groeps-
aansprakelijkheid kunnen zijn.

Burgemeesters: 
vuurwerk binnen 
twee uur afsteken



Deze campagne is een initiatief van de MOgroep,
de landelijke brancheorganisatie Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk)
www.mogroep.nl en www.sociaalwerkers.nl
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Er is lang op gewacht, maar 
nu komt er dan toch een 
structurele regeling voor de 
effecten van een gemeente-
lijke herindeling op de regu-
liere gemeenteraadsverkiezin-
gen. Minister Ronald Plasterk 
van BZK heeft een wetsvoor-
stel ingediend voor wijziging 
van de Wet algemene regels 
herindeling (Arhi). 

De regering heeft gekozen voor 
een brede regeling. Dat wil 
zeggen dat voor alle jaren van 
een raadsperiode de gevolgen 
van een herindeling voor de 
reguliere raadsverkiezingen in 
de Wet Arhi worden geregeld. 
Het voordeel hiervan is dat  
in één regeling staat wat de 
gevolgen zijn van een her-
indeling voor de gemeente-
raadsverkiezingen en de zit-
tingsduur van de betrokken 
raden. Gemeenten krijgen  
zo meer helderheid. Daar-
naast zijn voortaan geen 
aparte uitstelwetten of bij-
zondere bepalingen in een 
herindelingsregeling meer 
nodig.

Met de aanpassing wordt in de 
eerste plaats de bestaande 
praktijk wettelijk verankerd. 
Deze bestaande praktijk ziet 
er uit als bovenstaand sche-
ma.

Datum
Valt een datum van herinde-
ling binnen drie jaar voor regu-
liere gemeenteraadsverkiezin-
gen, dan blijven de reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen na 
de datum van herindeling 
achterwege. In dat geval wordt 

de zittingsduur van de tussen-
tijds gekozen raad verlengd.

De regeling kent één grote 
verandering ten opzichte van 
de geldende praktijk. Dat is 
wanneer een wijziging van de 
gemeentelijke indeling halver-
wege de raadsperiode plaats-
vindt (in het schema een herin-
deling per 1 januari 2020). 
Plasterk stelt voor om ook in 
dat geval de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezing ach-
terwege te laten.

Het gevolg hiervan is dat bij 
een herindeling halverwege de 
raadsperiode de zittingsduur 
van de eerste gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente zes jaar en 
drie maanden zal zijn en dat er 
niet langer drie raadsverkiezin-
gen in vier jaar worden gehou-
den.

Grenscorrecties leiden voort-
aan niet meer tot tussentijdse 
verkiezingen. De VNG en het 
IPO onderschrijven het wets-
voorstel.

Eén regeling voor 
herindelingsverkiezingen
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Raadslid in belangrijke tijden
Als (nieuw) gemeenteraadslid krijgt u meteen te 
maken met de drie grootste decentralisaties uit de 
geschiedenis van ons land. Uw gemeente wordt in 
2015 verantwoordelijk voor:
 
 de uitwerking en invulling van de 

participatiegedachte als gevolg van onder meer 
de Participatiewet;

 een uitbreiding van de taken in het kader van 
maatschappelijke ondersteuning vanuit de 
AWBZ;

 het welzijn van de jeugd als gevolg van onder 
meer de nieuwe Jeugdwet.

Laat u voorlichten door onafhankelijke 
specialisten
Laat uw raad of fractie daarom goed voorlichten 
en adviseren door onafhankelijke specialisten, 
die al jaren uw bestuur en ambtenarenapparaat 
ondersteunen met experts, opleidingen, tools en 
advies. Een voorlichtingsavond op basis van uw 
wensen is zo bij uw gemeente georganiseerd.
 
Meer informatie of een verzoek?
Mail naar opleidingen@langhenkel.nl.

OPLEIDING, TRAINING & ADVIES

Advertentie

Stelling nemen? 
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Brieven

Er moet nog veel gebeuren 
voordat we uiteindelijk goede 
gemeenteraden zien waar 
weloverwogen besluiten wor-
den genomen ten dienste van 
de inwoners van de gemeente. 
Stop om te beginnen het 
spookraadslid en het spook-
lijstduwerschap en zorg voor 
een betere kwaliteit van het 
gemeenteraadslid. 

Rond elke gemeenteraadsver-
kiezing wordt er weer veel 
beweerd over hét gemeente-
raadslid. Zo hebben we in alle 
dag- en weekbladen weer kun-
nen lezen over de geringe be-
langstelling voor het ambt van 
raadslid, over het zogeheten 

‘spookraadslid’ (het raadslid 
dat nooit komt opdagen maar 
wel de vergoeding incasseert), 
de lijstduwers die niet gekozen 
willen worden en de slechte 
kwaliteit van het raadslid. Wat 
zou er nu wel of niet kloppen 
aan de beweringen?
Wat betreft het ‘spookraadslid’: 
daar is eenieder het over eens. 
Dat type raadslid moet snel ver-
dwijnen. Wie zich vijf maan-
den lang niet laat zien bij com-
missie- en gemeenteraadsver-
gaderingen moet opstappen. 
Sinds ik in de lokale politiek zit 
(1982) wordt daarover gespro-
ken maar de landelijke politiek 
weigert de wet aan te passen.
En dan die tanende belangstel-

Weg met spookraadsleden
ling. Absolute nonsens. Om de 
raadszetel wordt zo’n beetje 
gevochten en elke kandidaat 
doet er alles aan om op de kies-
lijst te komen en met voor-
keursstemmen in de raad te 
komen. Kijk eens naar het 
aantal kandidaten op de lijsten; 
dat zijn er ten minste vijf maal 
zoveel als de ongeveer dertien-
duizend die daadwerkelijk 
gekozen moeten worden. 
En die rare lijstduwers die op 
de lijsten worden geplaatst 
terwijl ze eigenlijk helemaal 
niet in de raad willen. Feitelijk 
zijn dit dus de spookkandida-
ten. Ook over deze lieden zou-
den we eens een besluit moe-
ten nemen. Wie beslist niet in 
de gemeenteraad wil, hoort 
zich ook niet verkiesbaar te 
stellen.
Ik ben het zeer eens met de 
opvatting dat er veel mis is met 
de kwaliteit van de (aanstaan-
de) raadsleden. Maar is dat de 
schuld van de kandidaten? 
Nee, als je solliciteert naar een 
baan en je wordt zonder cv, 
sollicitatiegesprek en onder-
zoek op de lijst gezet van ver-
kiesbare kandidaten, dan hoef 
je het je niet aan te trekken dat 
je misschien later wel een ver-
keerde blijkt te zijn.
Ik heb het altijd al opmerkelijk 
gevonden dat iedereen die zich 
meldde, wel in aanmerking 
kwam voor de baan van raads-

lid. Het wordt hoog tijd dat 
ook over dit punt een stand-
punt wordt bepaald. Kandida-
ten horen zich deugdelijk te 
presenteren aan een sollicita-
tiecommissie, de leden, een 
commissie van kiezers en een 
kandidaatstellingscommissie. 
Er moeten goede motieven 
zijn, de kandidaat dient zijn 
achtergrond, opleiding en 
loopbaan te kunnen verant-
woorden en toelichten en er 
moet een Verklaring Omtrent 
het Gedrag worden overgelegd 
Toetreding tot de gemeente-
raad mag niet het gevolg zijn 
van een leuke of interessante 
ingeving, maar moet de som 
zijn van enthousiasme, des-
kundigheid en vele aspecten 
waaraan elke sollicitant bij de 
overheid of bedrijfsleven moet 
voldoen. 

Robert Jan Blom
gemeenteraadslid  Nieuw Elan 
(Alphen aan den Rijn )

Utrecht of Wassenaar
Utrecht claimt de eerste kraan-
watergemeente van Nederland 
te zijn, aldus de rubriek Uit het 
land. De vraag is of Utrecht 
terecht claimt. In 2011 heeft de 
Wassenaarse raad unaniem 
mijn kraanwatermotie aange-
nomen, overgenomen door het 
college. Daarmee was de ge-

meente in 2011 flessenwatervrij. 
Ik wens de gemeente Utrecht 
van harte succes, niet met haar 
claim, wel met haar kraanwa-
ter.

Antoon Claassen
fractievoorzitter GroenLinks 
Wassenaar



www.cyber-adviseurs.nl

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie 
ervoor staat en ondersteunt met 
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Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20 
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl
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geld & kwaliteit

organisatie
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Onlangs bracht de commissie-
Van Beek haar advies uit over 
het toepassen van ICT in het 
stemlokaal. Zij adviseert om 
te experimenteren met stem-
printer en scanner. Maar ook 
dat is geen volledige garantie 
voor controleerbaarheid.

In haar afweging betrekt de 
commissie ook de stemcompu-
ter. Zij schat in dat inzet van 
een stemcomputer meer ri-
sico’s kent dan inzet van stem-
printer en scanner. Op dit punt 
bevat het advies een serieuze 
kwetsbaarheid.

Met de stemprinter zou name-
lijk het probleem met de zoge-
heten black box omzeild kun-
nen worden. Die black box 
ontstaat als een deel van een 
verwerking niet kan worden 
gecontroleerd. Bij een stem-
computer is dat de opslag van 
de stem in het geheugen. De 
kiezer moet er domweg op 
vertrouwen dat dit correct 
gebeurt. 

Afdrukken
Met een stemprinter, zo rede-
neert de commissie, kan de 
kiezer zelf zijn stembiljet af-
drukken en controleren. Maar 
hier zit precies de kwetsbaar-
heid. Ten eerste kan er ook met 

afdrukken worden gemanipu-
leerd (onzichtbare inkt, niet 
zichtbare codes die wel door 
scanner gelezen kunnen wor-
den, etc.) waardoor de visuele 
controlemogelijkheid van de 
kiezer weinig voorstelt, mits 
die mogelijkheden op basis van 
certificering en tests vooraf-
gaand zijn uitgesloten. Ten 
tweede kan de kiezer eventueel 
zeggen dat de stemprinter niet 
goed functioneert. Ook al 
werkt de printer goed, dan  
nog kan de kiezer het tegendeel 
beweren en daarmee de be-
trouwbaarheid van het verkie-
zingsproces ondermijnen.  
Wat als niet één, maar dui - 
zend kiesgerechtigden dit in 
willekeurige stemlokalen 
doen?

Betrouwbaar
Bij inzet van ICT in het stemlo-
kaal spelen de waarborgen een 
belangrijke rol. Het verkie-
zingsproces moet zodanig 
verlopen dat de kiesgerechtig-
den achteraf kunnen vaststel-
len dat de verkiezingen be-
trouwbaar zijn verlopen. 
Met stemprinter en scanner is 
die controleerbaarheid niet 
volledig gegarandeerd. Ook nu 
moet vertrouwd worden op 
aanvullende maatregelen zoals 
certificering en tests, net zoals 

Stemprinter is niet de oplossing 
(Pleidooi voor stemprinter, VNG Magazine 24 januari)

dat ook bij de stemcomputer 
moet, en hebben kwaadwil-
lende kiezers de mogelijkheid 
om de verkiezingen te frustre-
ren. 
Hoe charmant het advies van 
de commissie-Van Beek ook 
lijkt, eigenlijk moet worden 
gesteld dat inzet van ICT in het 
stemlokaal en volledige con-
troleerbaarheid niet samen-
gaan.  

ICT
Wordt het toch wenselijk ge-
acht om ICT in te zetten in 
stemlokalen, dan is een andere 
benadering van het vraagstuk 

noodzakelijk. Het gaat om de 
afweging tussen de inperking 
in de controleerbaarheid en de 
betrouwbaarheid van de uit-
voering die verbetert als ICT 
wordt ingezet. Wie kunnen 
deze afweging beter maken 
dan de kiesgerechtigden zelf? 

Misschien is het een idee om  
in plaats van een nieuwe on-
derzoekscommissie de kies-
gerechtigden in een raad-
pleging zelf te vragen naar 
hun mening.

Marcel Bom
adviseur lokaal bestuur

15..............
VNGMagazine

21 maart
2014

Vergunning in halfuur
In Rotterdam kunnen burgers 
en kleine bedrijven al binnen 
tweeënhalve dag toestemming 
krijgen om te bouwen. Dat 
door met heel veel mensen 
binnen de gemeente samen te 
werken. 
Geweldig gedacht vanuit de 

ambtelijke organisatie. Maar 
het kan nog veel sneller: Boekel 
geeft een bouwvergunning af 
binnen een halfuur.

Driek van de Vondervoort
burgemeester Bergeijk

(Bouwvergunning in één dag, VNG Magazine 7 maart)



TOTAAL 6 NIEUWE 

SERIES BESCHIKBAARDiamond 
S E R I E

M  et trots presenteert Sdu Uitgevers een 

gloednieuwe collectie trouwboekjes. Het stoffige 

imago van het traditionele trouwboekje is hiermee definitief 

verleden tijd! Het bruidspaar kan bij uw gemeente nu het 

trouwboekje kiezen dat bij hen past. 

Uw bijdrage om deze bijzondere dag onvergetelijk te maken. 

Met het trouwboekje van Sdu Uitgevers kunt u bovendien uw 

gemeente op geheel eigen wijze promoten. Want dit document 

waar de huwelijks verbintenis in wordt opgetekend, is tevens 

een prachtig visitekaartje voor uw gemeente.

Uw unieke wensen zijn onze uitdaging!
Van basisuitvoering tot een compleet op maat gemaakt 

trouwboekje, voorzien van uw gemeente logo, afbeelding van 

het gemeentehuis; de mogelijkheden zijn oneindig. Wat dacht 

u van het gemeentewapen in zilver of goud in diepdruk op de 

voorzijde? Graag bespreken we met u de vele mogelijkheden. Al 

uw unieke wensen zijn onze uitdaging.

Meer informatie of bestellen? Onze specialist Wouter Noorlander komt met plezier bij u 
langs met de present exemplaren. Bel voor meer informatie of een afspraak (070) 378 99 
43. Of stuur een e-mail naar w.noorlander@sdu.nl



Lezers van VNG Magazine hebben 
het dartspel van de SGP in Leer-
dam verkozen tot beste verkie-
zingsaffiche. Van de in totaal 1226 
uitgebrachte stemmen, kreeg de 
SGP er 687: 56 procent. ‘Leerdam 
moet zich vanwege de financiële 
situatie richten op de kernzaken 
en -kerntaken. Vandaar de poster-
slogan SGP raakt de kern’, verklaart 
lijsttrekker Arie Keppel. 

De slogan in combinatie met het 
beeld van het dartbord waarin 

drie pijltjes in de bull’s-eye steken, bleek 
voor deze wedstrijd een schot in de roos. 
Of de affiche de SGP ook de verkiezings-
overwinning in Leerdam heeft bezorgd, 
was bij het ter perse gaan van deze uitgave 
nog niet bekend. De andere twee genomi-
neerde posters van VeurUutKiek Veendam 
en de Tilburgse Volkpartij (TVP) kregen 
respectievelijk 359 en 180 stemmen. Daar-
mee is de SGP in Leerdam de overtuigende 
winnaar.
‘We hebben eerst uitvoerig nagedacht over 
de slogan’, vertelt een blije Keppel bij de 
uitreiking door VNG Magazine van de inge-
lijste bekroonde verkiezingsposter. ‘De 
SGP is een bijbelse partij, maar er is voor 
een praktische insteek gekozen. We keken 
dan ook niet naar een bijbelse boodschap, 
maar naar waar het politiek gezien in deze 
gemeente om draait.’
Dat zijn wat betreft Keppel vier zaken: de 
drie decentralisaties, de mogelijke herin-
deling waarvoor de gemeente staat, de 
belabberde financiële positie van Leerdam 
en de leefbaarheid in de dorpen en wijken. 
‘Mede dankzij de ingenomen grondposi-

ties staat de gemeente er financieel slecht 
voor en nu komen de drie decentralisaties 
ook nog op ons af. De gemeente heeft 
financieel geen mogelijkheden meer en 
kan niet aan alles geld uitgeven. Dus we 
moeten terug naar de kern. Daarnaast 
hechten wij groot belang aan het kernen-
beleid in de dorpen en wijken.’ 

Herkenbaar beeld
Bij die slogan moest vervolgens een spre-
kend beeld komen. Dat werd overgelaten 
aan de ontwerper die met het aanspre-
kende dartbord kwam. De vorige verkie-
zingsposter van de SGP vond Keppel een 
beetje vaag. Passanten blijven niet uitge-
breid stilstaan bij een poster, ze nemen de 
affiche op in een korte flits. ‘Dat maakt het 
dartbord prima geschikt, een herkenbaar 
beeld in felle kleuren met een korte kreet, 
dat blijft hangen.’

Keppel stelt zich kandidaat als wethouder. 
Hij voelt zich tot de politiek aangetrokken 
omdat het hem dwingt na te denken over 
maatschappelijke thema’s en die in groter 
perspectief te plaatsen. ‘Ik ben geïnteres-
seerd in theologie, geschiedenis en conser-

vatisme en benader thema’s vanuit een 
mensbeeld.’

Figurant
De fractievoorzitter van de SGP voelt zich 
als raadslid vooralsnog wel eens als een 
figurant in een toneelstuk. ‘Veel zaken 
waar de gemeente over gaat, zitten al in 
gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast 
bepaalt de coalitie al vooraf de standpun-
ten en worden de scenario’s in achterka-
mertjes geschreven. Gemeenten krijgen 
meer zeggenschap, maar schalen met de-
zelfde snelheid op.’
Mocht Keppel wethouder worden, dan wil 
hij daar iets aan veranderen. Hij wil vanuit 
het dualisme denkend de raad meer in 
positie brengen zonder dat alles is dichtge-
timmerd. ‘Laten we iets maken wat repre-
sentatief is. Het college maakt een pro-
gramma op hoofdlijnen, echte thema’s 
met wat randvoorwaardelijke zaken. De 
griffier probeert de raad mee te nemen bij 
de verdere invulling, raadsvoorstellen zijn 
vaak ook al verkokerd. Ook de burgers 
hebben daarbij een actieve inbreng. Dat zal 
ook wel moeten, want het kapitaal ligt niet 
meer in de kluis, maar op straat.’ 

En de winnaar is… 
SGP Leerdam!

Arie Keppel: ‘Felle kleuren met 
een korte kreet, dat blijft 
hangen’ (foto: Henriëtte Guest) 

Lezers kiezen de beste verkiezingsaffiche
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De grote bestuurlijke transformatie 
die Nederland nu doormaakt, is 

niet uniek. In Zweden weten de inwoners 
niet beter of hun gemeente gaat over zo’n 
beetje alles, behalve de gezondheidszorg. 
In Denemarken geldt hetzelfde. Sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw is het 
neerleggen van steeds meer taken bij de 
gemeente daar gepaard gegaan met groot-
schalige herindelingen. In 1970 ging het 
aantal gemeenten van 1200 naar 275 en 
recent, in 2007, werd dat nog verder terug-
gebracht tot 98.
Het leidde, zegt bestuurskundige Klaartje 
Peters, tot meer bestuurskracht bij de 
Deense gemeenten. Maar dat is niet het 
hele verhaal.

Peters hield vorige week haar oratie De 
lokale staat aan de Universiteit Maastricht, 
waar ze bijzonder hoogleraar Lokaal en 
regionaal bestuur is. Peters: ‘In Denemar-
ken zijn gemeenten goed voor de helft van 
alle publieke uitgaven. In Nederland is 
met de drie decentralisaties 16 miljard euro 

gemoeid, het aandeel van de publieke 
uitgaven dat gemeenten straks hier voor 
hun rekening nemen gaat daarmee van 25 
naar zo’n 33 procent. Dat betekent onver-
mijdelijk dat de relatie met de centrale 
overheid, met de staat, verandert. De rol 
van de provincie wordt kleiner waardoor 
de staat de gemeenten directer in de gaten 
kan houden.’

Dat is in ieder geval in Denemarken ge-
beurd, zegt Peters. ‘De Deense staat moni-
tort de gemeenten daar steviger dan voor-
heen om ze de les te kunnen lezen en in te 
grijpen als dat nodig wordt gevonden. Die 
les moeten we voor de Nederlandse ont-
wikkeling goed onthouden.’

Mes op de keel
Het herindelingsproces en de decentralisa-
ties gaan hand in hand. Voor Peters is het 
onwaarschijnlijk dat er over tien jaar nog 
echt kleine gemeenten bestaan. Alleen, 
zegt Peters, het gaat hier stroperiger dan in 
Denemarken. Hier huldigt de centrale 

overheid het principe dat herindelingen 
van onderop moeten komen, in Denemar-
ken kregen gemeenten het mes op de keel 
gezet. ‘Daar kregen ze te horen dat er ge-
meenten van minimaal twintig- of dertig-
duizend moesten ontstaan. Ze mochten 
zelf kiezen met wie ze wilden fuseren, 
maar als ze er zelf niet uitkwamen, zou de 
staat die keuze maken. Gemeenten kozen 
daar dus eieren voor hun geld.’

Besluitvorming
Het lokaal bestuur, zo betoogde Peters in 
haar oratie, omvat veel meer dan wat zich 
binnen de muren van het gemeentehuis 
afspeelt. Het gaat om de besluitvorming 
over, en de uitvoering van beleid door alle 
betrokken partijen: bedrijven, burgers en 
verenigingen, professionele instellingen en 
maatschappelijke organisaties, media. 
Maar ook: andere gemeenten in de regio, 
de provincie, het Rijk en zelfs Brussel. 
‘Allemaal spelen ze een rol in de lokale 
arena’, aldus Peters, die in haar oratie uit-
gebreid inging op regionale samenwer-

LEO MUDDE
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Ook hier 

 ‘In 2018 moet duidelijk zijn wie het verschil heeft gemaakt bij de nieuwe gemeentelijke taken, dan kan het weer echt ergens over gaan’ (foto: Paul Mellaart)



Het is onwaarschijnlijk dat er over tien jaar nog echt kleine gemeenten bestaan. Ook is de komst van 
de gekozen burgemeester onvermijdelijk. De lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen lijkt te 
duiden op een lokale democratie in verval, maar de nieuwe taken en een nieuwe rol voor de burge-
meester zouden weleens voor een impuls kunnen zorgen, denkt bijzonder hoogleraar Klaartje Peters.

Peters wil het onderzoek dat onder haar 
leiding aan de Maastrichtse universiteit 
gaat plaatsvinden onder meer richten op 
de vraag hoe de relatie tussen de lokale 
overheid en de burgers verandert. ‘Het 
zwaardere takenpakket van gemeenten 
heeft ook gevolgen voor de relatie met 
burgers. Hoe de lokale democratie zich 
gaat ontwikkelen, moet nog blijken. Maar 
dát er een belangrijke ontwikkeling gaat 
plaatsvinden is wel zeker. Het zou kunnen 
betekenen dat de lokale democratie een 
impuls krijgt. Mensen die tot nu toe wei-
nig belang hechtten aan gemeentelijke 
besluitvormingsprocessen zullen de ko-
mende jaren mogelijk méér te maken 
krijgen met de gemeente, op de nieuwe 
taakgebieden. Het wordt belangrijker om 
je dan te melden bij de lokale politiek, en 
te proberen invloed uit te oefenen op wat 
daar wordt besloten.’

Minder vertrouwen
Misschien dat dan ook de zorgelijke trend 
wordt gekeerd, dat steeds minder mensen 
vertrouwen hebben in de politiek. Dat de 
opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 
zo laag is, zegt Peters op zichzelf weinig. 
‘Bolkestein zei altijd: als mensen tevreden 
zijn, gaan ze minder snel stemmen. Dat is 
niet de hele waarheid maar er zit wel een 
kern van waarheid in. Als er echt iets op het 
spel staat, gaan mensen eerder stemmen. 
Ik hoop wel dat partijen de komende jaren 
kunnen uitleggen waarmee ze bezig zijn. 
In 2018 moet duidelijk zijn wie het verschil 

king, de invloed van raadsleden en op de 
relatie met burgers.

Dorpsraden
Wat betreft het laatste kan Denemarken 
ook als voorbeeld voor Nederland gelden. 
‘We kennen genoeg onderzoek waaruit 
blijkt dat herindeling niet goed is voor de 
lokale democratie. Maar er bestaat ook 
ander onderzoek, waaruit blijkt dat grote 
gemeenten niet minder democratisch zijn 
dan kleinere gemeenten. Wel is het zo dat 
de lokale democratie ánders werkt, bij-
voorbeeld met meer mogelijkheden om te 
participeren. Overigens leidde de bezorgd-
heid over de effecten van de herindeling in 
Denemarken ertoe dat de nieuwe, grotere 
gemeenten geacht werden meer aandacht 
aan burgerparticipatie te besteden, maar 
daar is niet zoveel van terechtgekomen.’
Als je Denen vraagt naar hun ervaringen 
met dorpsraden, dan komen ze altijd met 
het voorbeeld van Holbæk, zegt Peters. 
‘Het is hun uithangbord. Maar of het écht 
werkt, is onduidelijk. Ook daar zijn het de 
usual suspects die zich voor een dorpsraad 
aanmelden, de beroepsinsprekers. De 
meerderheid van de Denen is niet zo bezig 
met de lokale politiek.’
Maar dat de gemeenten bestuurskrachti-
ger zijn geworden, daarover bestaat geen 
discussie. ‘Ze zijn minder kwetsbaar ge-
worden, de raden zijn iets professioneler 
en zijn meer op hoofdlijnen gaan sturen. 
Het “dorpse” karakter van de politiek is 
minder geworden.’

heeft gemaakt bij de nieuwe gemeentelijke 
taken, dan kan het weer echt ergens over 
gaan.’

Strijd om de sjerp
Verkiezingen kunnen aansprekender wor-
den wanneer tegelijk met de raden ook 
nieuwe burgemeesters worden gekozen, 
denkt Peters. ‘Zoals in Denemarken en 
België, waar de lijsttrekker van de grootste 
partij de nieuwe burgemeester wordt. 
Verkiezingen zijn een strijd om de sjerp, 
zoals ze in Vlaanderen zo mooi zeggen. Wil 
je dat de burgemeester, in de ogen van veel 
mensen de “baas” van de gemeente, de 
belichaming van leiderschap wordt, dan 
moet hij een andere positie krijgen, met 
een eigen mandaat en een eigen politieke 
agenda waar hij ook om de paar jaar op kan 
worden afgerekend.’

Vijftien jaar geleden was Peters nog ambte-
lijk secretaris van de Tweede Kamerfractie 
van D66. Toen was ze kritisch over het 
‘speeltje’ van die partij, de gekozen burge-
meester. ‘Nu zeg ik: D66 had gelijk. We 
ontkomen er niet aan.  Als dat er van komt, 
gaat dat wel de machtsverhoudingen in 
het lokaal bestuur volledig op z’n kop 
zetten.’

De tekst van Klaartje Peters’ oratie ‘De 
lokale staat’ is te vinden op haar website, 
www.klaartjepeters.nl. 
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strijden om de sjerp’
Klaartje Peters voorziet nieuwe impulsen voor lokale democratie



Minderheidscoalitie stuit bij weinigen op bezwaren 

Als het aan de burgemeesters ligt, bemoeien zij zich de komende weken actiever met het for-
meren van de nieuwe colleges van B en W dan vier jaar geleden. Ze hebben geen behoefte aan 
een formele rol, maar gebruiken liever de informele ruimte die ze nu hebben. Dat blijkt uit 
een onderzoek van Kieskompas, waaraan 108 van de 403 burgemeesters hebben meegedaan.

De rol van de burgemeester in de 
collegevorming is een heikel punt 

van discussie. Omdat de burgemeester 
boven alle partijen moet staan en eveneens 
met de toekomstige wethouders jarenlang 
moet samenwerken, kunnen de meeste 
burgemeesters zich niet veroorloven zich 
te veel te bemoeien met het coalitieproces. 
Maar tegelijkertijd is het wel van belang 
een hecht en goed team te hebben en is de 
burgemeester verantwoordelijk voor een 
ordentelijk verloop van de procedures. Er 
zijn burgemeesters die zich zo veel moge-
lijk afzijdig houden bij het formatieproces, 
maar de meesten van hen zien wel degelijk 
een belangrijke rol voor zichzelf.

Vorige coalitie
Uit het onderzoek blijkt dat géén van de 
ondervraagde burgemeesters de onderhan-
delingen over de vorige gemeentecoalitie 
heeft voorgezeten. Eén op de vijf is wél 
betrokken geweest bij de vorming van de 
coalitie. Dit verschilt per politieke kleur. 
Bijna een kwart van zowel PvdA- als CDA-
burgemeesters geeft aan betrokken te zijn 

geweest, tegenover vijftien procent van 
VVD-burgemeesters. 

Daarbij hebben de PvdA’ers het meest hun 
visie laten gelden, gevolgd door het CDA 
en daarna de VVD. De liberalen streven in 
dat opzicht een meer dualistische relatie 
tussen de raad en het bestuur na, waarbij 
de burgemeester zich op de achtergrond 
houdt bij zaken die primair binnen de 
bevoegdheden van de raad vallen.
Duidelijk is dat burgemeesters bij de on-
derhandelingen voor het vorige college 
weinig invloed hebben gehad. Zouden zij 
dit graag anders willen zien? 

Het antwoord hierop is een volmondig 
‘ja!’. Meer dan de helft van de ondervraag-
de burgemeesters vindt dat zij intensiever 
moeten worden betrokken bij de vorming 
van het college van B en W. Wanneer we de 
vraag omdraaien en stellen dat de burge-
meester geen enkele rol in de formatie 
moet spelen, wordt dit beeld nog verder 
versterkt. Driekwart van de ondervraagde 
burgemeesters is het hier niet mee eens. 

De burgemeesters vinden dus dat hun rol 
bij de collegevorming op dit moment te 
klein is. Het gaat hen daarentegen te ver 
om de burgemeester automatisch infor-
mateur te maken. Hier is een grote meer-
derheid tegen. Ook dient hij niet het ini-
tiatief te nemen bij collegevorming. Ruim 
85 procent vindt dit geen goed idee. Opval-
lend is dat er een paar PvdA- en VVD-bur-
gemeesters zijn die hier wel voorstander 
van zijn, maar dat alle CDA-burgemeesters 
neutraal of tegen zijn. 

Hecht team
Waarom wil de burgemeester meer betrok-
ken zijn bij de coalitievorming? Een van de 
redenen is het belang van goede samen-
werking in de komende collegeperiode.
Met 57 procent dragen vooral PvdA-burge-
meesters dit argument aan (zie grafiek 1). De 
burgemeesters van CDA- en VVD-huize 
zijn meer verdeeld hierover. 
Over de komaf van de te selecteren wet-
houders zijn de burgemeesters van de 
verschillende partijen het wel weer met 
elkaar eens: wethouders moeten vooral uit 

ANDRÉ KROUWEL

Burgemeester wil meer in
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burgemeesters ziet weinig heil in een der-
gelijke oplossing. De verschillen tussen 
partijen zijn beperkt.
Wanneer de partijen eenmaal een coalitie 
hebben gevormd, moeten de portefeuilles 
worden verdeeld. Met name op dit punt 
wensen burgemeesters hun invloed te 
laten gelden. Wederom zijn de PvdA-bur-
gemeesters het meest geneigd om een 
actieve rol te vervullen bij de verdeling van 
de politieke portefeuilles (grafiek 3). Bijna 
twee derde van de sociaaldemocratische 
burgemeesters vindt dat zij een actieve rol 
moeten vervullen, tegenover een krappe 
veertig procent van de CDA’ers en 23 pro-
cent van de VVD’ers. Opnieuw zijn de 
liberalen het meest afhoudend. Blijkbaar 
wordt de verdeling van de portefeuilles 

de plaatselijke partijen zelf komen en niet 
van buiten de gemeente. 

Voor burgemeesters is het van groot be-
lang een hecht team te formeren, want een 
flink aantal wethouders sneuvelt voortijds. 
Je ziet dan ook een zekere voorkeur onder 
burgemeesters voor wethouders die uit de 
fracties komen en al in de raad zitten, dan 
weten ze tenminste wat ze krijgen. Echter, 
de politieke verhoudingen laten het niet 
altijd toe dat die partijen een meerderheid 
vormen waarmee de burgemeester het 
goed kan vinden. Eén mogelijke oplossing 
voor dit probleem is de keuze voor een 
minderheidscoalitie. Meer dan de helft van 
de burgemeesters staat hier positief tegen-
over (grafiek 2). Ruim een kwart van de 

door VVD-burgemeesters, anders dan de 
rekrutering van de wethouders die deze 
portefeuilles moeten beheren, eerder als 
onderdeel van het formatieproces in de 
gemeenteraad gezien. 

Politieke portefeuilles
Uit grafiek 4 op pagina 22 blijkt dat PvdA-
burgemeesters niet alleen graag een actieve 
rol bij de verdeling van de portefeuilles 
vervullen, ook vinden zij het geen pro-
bleem om een deel van die portefeuilles 
zelf te beheren. Hierin verschillen zij ove-
rigens niet veel van hun liberale collega’s, 
van wie eveneens ruim de helft (helemaal) 
geen probleem ziet in het beheer van een 
politieke portefeuille. Alleen de CDA-
burgemeesters zijn in dit opzicht terug-

vloed op collegevorming
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Voor meer kansen in beleid: taalbegintlokaal.nl

1 op de 9

Laaggeletterdheid komt ook in 
uw gemeente voor!

mensen heeft moeite met lezen 
en schrijven. 

Bereik in één keer de gedeelde doelgroep van participatiewet, jeugdwet en Wmo:
neem de aanpak van laaggeletterdheid op in uw beleid. 
Na taalscholing kunnen laaggeletterden in uw gemeente:

>  Sneller een baan vinden

>  De taalontwikkeling van hun kinderen verbeteren 

>  Gezonder leven

Advertentie

houdender; bijna veertig procent geeft aan 
dat het beheer van politieke portefeuilles 
niet aan de burgemeester is.

Dat de meeste burgemeesters er geen pro-
bleem in zien om politieke portefeuilles te 
beheren, betekent niet dat zij staan te 
springen om dit ook daadwerkelijk te gaan 
doen. Een meerderheid van de burgemees-
ters zit niet te wachten op een zwaarder 
takenpakket. Opmerkelijk is de positie van 
de CDA-burgemeesters. Zij staan het 
minst positief tegenover beheer van een 
politieke portefeuille, terwijl onder 
CDA’ers juist de meeste voorstanders van 
verzwaring van het takenpakket te vinden 
zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat het CDA vooral in relatief kleine ge-
meenten burgemeesters levert, terwijl 
bijvoorbeeld de PvdA doorgaans juist bur-
gemeesters in de grote steden heeft, waar 
deze in de regel al een zwaarder takenpak-
ket hebben. Verder valt op dat bijna alle 
burgemeesters – niet minder dan 95 pro-
cent – van overige partijen het takenpakket 
momenteel al zwaar genoeg vinden.

Voorzitter raad
De komende raadsperiode krijgen de bur-
gemeesters, als het aan henzelf ligt, er maar 
weinig taken bij. Zij willen enkel wat meer 
invloed op de formatie van het college van 
B en W, maar daarna keert alles weer terug 
naar hoe het was. Houdt deze afhoudende 
opstelling ten aanzien van een verzwaring 
van het takenpakket in dat burgemeesters 
hun bevoegdheden nu al te ruim vinden?  
Om dit na te gaan, vroegen we de burge-
meesters of het niet beter was als zij ten 
behoeve van het dualisme ook hun functie 
als voorzitter van de raad neer zouden 
leggen. Zou het niet beter zijn als burge-
meesters, nadat zij hun invloed op de vor-
ming van het college hebben uitgeoefend, 
zich terugtrekken van de raadspolitiek en 
de machten weer strikt gescheiden wor-
den? Op een kleine minderheid van vooral 
VVD-burgemeesters na, geeft het over-
grote deel van de burgemeesters aan dat zij 
hun voorzittersfunctie willen behouden. 
Wat dat betreft domineert ook op dit punt 
het beeld dat burgemeesters het allemaal 
vooral graag bij het oude willen houden.

André Krouwel is politicoloog aan de VU en 
wetenschappelijk directeur van Kieskompas. 
Hij schreef dit artikel in samenwerking met 
Lennart Eendebak en Jouke Huijzer. 

Verantwoording 
 
Kieskompas heeft alle burgemees-
ters die direct per mail benaderbaar 
waren een uitnodiging gestuurd om 
mee te doen aan de enquête. Met 
108 compleet ingevulde vragenlijsten 
hebben we dertig procent van alle 
Nederlandse burgemeesters weten 
te ondervragen. Dit is een accepta-
bele respons en voldoende om uit-
spraken te doen over de drie grootste 
leveranciers van burgemeesters: 
CDA, PvdA en VVD. Onder andere 
partijen was de respons te laag om 
betrouwbare uitspraken te doen. 
Daarom hebben we ervoor gekozen 
voor burgemeesters van de overige 
partijen één categorie te maken. 
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De Vertrouwenslijn
Bedreiging en intimidatie van gemeente-
bestuurders en politici komt te vaak voor. 
Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft 
van de burgemeesters en wethouders te 
maken heeft met intimidatie van burgers. 
Niet alleen is de persoonlijke impact erg 
groot, het tast ook (vaak onbewust) de 
manier aan waarop beslissingen in het 

werk tot stand komen. Om bestuurders  
en politici hierin te kunnen bijstaan is 
www.devertrouwenslijn.nl opgezet. Hier kan in 
strikt vertrouwen stoom worden afgebla-
zen. Daarnaast is er begeleiding van een 
netwerk van vakgenoten en ervaringsdes-
kundigen met praktische adviezen. Het 
ministerie van BZK is de initiatiefnemer 
van de vertrouwenslijn.

Tips en opmerkingen sturen naar: m.westenbroek@sdu.nl

Raadsleden en veiligheid
Uit onderzoek van het Centrum voor  
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) blijkt dat raadsleden meer kennis 
willen hebben van het lokale veiligheids-
beleid. Veiligheid staat bij veel gemeente-
raden hoog op de politieke agenda. Als 
raadsleden goed betrokken willen zijn bij 
het lokale veiligheidsbeleid, moeten ze ook 
voldoende kennis van het veiligheidsbe-

leid hebben, vindt het CCV. Daarom is  
www.raadsledenenveiligheid.nl in het leven 
geroepen. Deze site biedt raadsleden infor-
matie en instrumenten om grip te krijgen 
en te houden op het brede en complexe 
beleidsterrein lokale (integrale) veiligheid. 
Ook wordt ingegaan op de veiligheid van 
het raadslid zelf.

Openspending 
Bij overheden is een schat aan informatie 
aanwezig over de financiële administratie. 
Begrotingen, jaarverslagen, inkomsten en 
uitgaven zorgen voor sturing en verant-
woording binnen de overheid. Het digitaal 
inzichtelijk maken van deze financiële data 
biedt kansen om de uitgaven van overhe-
den te toetsen en te controleren. Met dit 
overzicht kan worden gezocht naar moge-

lijke kostenbesparingen en eventuele alter-
natieven. Met www.openspending.nl is het 
mogelijk om uitgaven en inkomsten van 
overheden digitaal te ontsluiten en onder-
ling te vergelijken. Hier kunnen over-
heidsuitgaven zowel absoluut, als per 
huishouden of oppervlakte met elkaar 
worden vergeleken. Ook kan tussentijds 
worden gezien of uitgaven in de pas lopen 
met de oorspronkelijke begroting. 

Kenniscentrum jeugdpsychiatrie
Alle belangrijke psychische stoornissen en 
thema’s in de jeugdpsychiatrie op een rij, 
toegankelijk beschreven voor gemeenten 
en regio’s. Dat biedt www.kenniscentrum-kjp.nl 
van de vereniging Kenniscentrum Kinder- 
en Jeugdpsychiatrie, het landelijke kennis-
netwerk van organisaties en academische 
centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Met het oog op de transformatie van de 

kinder- en jeugdpsychiatrie presenteert 
het Kenniscentrum zich aan alle gemeen-
ten en regio’s die volgens de nieuwe Jeugd-
wet vanaf 2015 de verantwoordelijkheid 
krijgen voor jeugdigen met ernstige psy-
chische stoornissen. Het kenniscentrum is 
een samenwerking van deskundigen, 
waardoor wetenschappelijk onderbouwde 
kennis beschikbaar wordt gesteld.

Kenniswijzer zwerfafval
De site www.kenniswijzerzwerfafval.nl is een 
gezamenlijk initiatief van Gemeente 
Schoon en Nederland Schoon. In Neder-
land is veel kennis aanwezig over de aan-
pak van zwerfafval. De website verzamelt 
en deelt deze kennis om tot een schone 
leefomgeving te komen. De Kenniswijzer 
zwerfaval biedt facts & figures, kennis over 
de reiniging en beheer van gebieden, ge-

dragsverandering en tal van andere aspec-
ten die helpen zwerfafval te voorkomen. 
Deze is niet alleen te vinden in tekst, beeld 
en video’s over best practices, maar ook in 
handreikingen, stappenplannen en in-
structies. De site is interessant voor ieder-
een die professioneel of als vrijwilliger met 
de problematiek rond zwerfafval te maken 
heeft.



Zeker als u ambities heeft om bestuurder te worden biedt deze masterclass u alle nodige 
informatie in één klap. Meer informatie en data, gecombineerd met een werkbezoek bij 
uw gemeentelijke afvalbedrijf: www.nvrd.nl/masterclasses

Over de Masterclasses
Met de masterclasses de Vrije Universiteit en de Koninklijke NVRD zijn nieuwe raadsleden 
snel op de hoogte over de publieke taken in het beheer van de openbare ruimte en het 
afvalbeheer binnen de gemeente. Raadsleden hebben de taak het bestuur te controleren 
en issues te agenderen. Deze masterclass geeft in één dagdeel de kennis en inzichten om 
die verantwoordelijkheden goed te kunnen nemen. Daarnaast bent u direct op de hoogte 
van de laatste trends en kansen. 

De belangrijkste thema’s van de masterclasses zijn: 
1) Organisatie : Markt & Overheid, Aansturing verbonden partijen 
2) Financiën : Gemeentelijke lasten en begroting 
3) Beleid : Duurzaamheid en Sociale doelen

Hoeveel banen kunt u scheppen in het beheer van de openbare ruimte?

Creëert uw gemeente banen bij het sorteren van afvalstromen voor recycling?

Hoe hoog is de afvalstoffenheffi ng in uw gemeente?

Haalt uw gemeente met het afval de duurzaamheiddoelstellingen binnen budget?

Weet u hoeveel gemeenten een eigen reinigingsdienst hebben of aanbesteden 
aan de markt?

Werkt uw gemeente effi ciënt samen met andere gemeenten bij de afvalinzameling? 

Masterclasses voor Raadsleden

Kom naar een van de masterclasses bij u in de
buurt en krijg in één avond antwoord op deze vragen.
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Alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd

Raadswerk is niet voor 
Raadsleden steken ge-
middeld 22 uur per 
week in het raadswerk. 
Dat is een halve werk-
week boven op de  
gewone baan die de 
meeste raadsleden heb-
ben. Leden van lokale 
partijen zitten boven 
dit gemiddelde; zij be-
steden vooral meer tijd 
aan contacten met bur-
gers. Toch vinden de 
meeste raadsleden dat 
het raadswerk een part-
time functie moet blij-
ven. Dat blijkt uit ant-
woorden op vragen die 
Kieskompas stelde aan 
alle leden die de afgelo-
pen periode in de raad 
zaten.

ANDRÉ KROUWEL

Infographics: Dimitry de  Bruin
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luie mensen

Vier op de tien raadsleden van lokale 
partijen vinden dat het raadslid-

maatschap een fulltime job is. Bij raadsle-
den van ‘landelijke’ partijen is dit bijna 
drie op de tien (zie grafiek 2 voor het gemid-
delde). Een forse minderheid dus.
We vroegen alle raadsleden hoeveel tijd ze 
besteden aan het lezen van stukken, aan 
vergaderingen van raad en commissies, 
bestuurlijk overleg met andere politieke 
partijen, aan interne partijactiviteiten met 
de fractie en partijleden en aan contacten 
met burgers (zie grafiek 1). We zien dat  
raadsleden van lokale partijen aan alle 
activiteiten meer tijd besteden, maar  
dat het patroon weinig verschilt. De  
grootste afwijking zit in de contacten  
met burgers; daar besteden raadsleden  
van lokale partijen flink meer tijd aan  

dan raadsleden van nationale partijen. 
In een eerder onderzoek zagen we al dat 
raadsleden van lokale partijen langer in 
dezelfde gemeente wonen dan andere 
raadsleden. Alle raadsleden besteden de 
meeste tijd aan bestuurlijke activiteiten, 
het lezen van stukken en vergaderen.

Extremen
Raadsleden die zichzelf als progressief en 
links beschouwen, blijken meer tijd te 
besteden aan het leggen van contact met 
de kiezers. Vooral progressieve raadsleden 
zijn veel actiever dan hun conservatievere 
collega’s. Zij streven doorgaans naar allerlei 
veranderingen en moeten zich dus veel 
proactiever opstellen dan conservatieve 
raadsleden. Politici die aan de extremen van 
het politieke landschap zijn gesitueerd, 

blijken relatief ook meer tijd te steken in 
hun functie. Een logische verklaring is dat 
zij bij kleinere partijen zitten en daardoor 
minder toegang hebben tot bijvoorbeeld 
fractieondersteuning dan de afdelingen 
van nationale partijen. Bovendien zijn 
extreme partijen – en hun vertegenwoor-

27..............
VNGMagazine

21 maart
2014

special raadsleden

Grafiek 2
Grafiek 3



Basiscursus 
Maandag 23 juni 2014 van 12.30 tot 17.30 uur, te Leiden

Docenten: prof. dr. W.J.M. Voermans, mr. dr. J. Uzman en mr. dr. G. Boogaard
www.paoleiden.nl/raadslid

Advertentie

iemand gevraagd? Of hebben ze zelf een 
partij opgericht? 

We zien dat ongeveer een kwart van de 
kandidaten die op de lijst willen bij een 
‘nationale’ partij, zichzelf nomineren, 
terwijl dat maar veertien procent is van 
kandidaten bij lokale partijen. De meeste 
raadsleden – meer dan zeventig procent – 
zijn door anderen gevraagd om op de lijst 
te staan.

Eigen partij
Raadsleden die niet zichzelf hebben geno-
mineerd en ook niet op uitnodiging op de 
lijst zijn gekomen, blijken vooral in de 
raad te zijn beland doordat ze een eigen 
partij hebben opgericht of omdat ze bij de 
fractie in de ondersteuning werkten. 

digers – minder vaak lid van het college 
van B en W en kunnen zij dus meer tijd 
besteden aan oppositionele activiteiten 
buiten de vergaderzalen.

Wat doen raadsleden in het dagelijks le-
ven? Van volksvertegenwoordigers op 
nationaal niveau weten we dat de rekrute-
ring zich steeds meer heeft beperkt tot 
‘ambtenaren en schoolmeesters’, met een 
overgrote meerderheid aan Kamerleden 
die uit de ambtenarij komen of van de 
universiteit. Bij raadsleden blijkt dit heel 
anders te liggen (zie grafiek 3 op pagina 27).
Ruim twee derde van alle raadsleden heeft 
een betaalde baan. Eén op de drie is in 
loondienst bij een bedrijf of instelling en 
‘slechts’ zestien procent werkt bij de over-
heid. Bijna één op de vijf raadsleden heeft 
een eigen bedrijf. Daarnaast is ongeveer 
twintig procent van de raadsleden met de 
VUT of gepensioneerd. 

Gevraagd
Hoe komen raadsleden op de lijst? Hebben 
zij zichzelf genomineerd of zijn ze door 

We hebben ook gevraagd naar de hoogst 
genoten opleiding. We zien een interes-
sante kloof met de nationale politiek. Ter-
wijl het daar al verwonderlijk is als iemand 
allen maar HAVO heeft gedaan, zien we in 
de lokale politiek dat mensen uit alle lagen 
van de bevolking actief meedoen (zie grafiek 
4). Weliswaar heeft een meerderheid HBO 
of universiteit gedaan, maar één op de acht 
heeft een mbo-diploma. Bij raadsleden van 
lokale partijen zijn de minste mensen met 
een universitaire opleiding. Zij hebben 
vaker een mbo-opleiding gevolgd.

André Krouwel is politicoloog aan de VU en 
wetenschappelijk directeur van Kieskompas. 
Hij schreef dit artikel in samenwerking met 
Max Boiten en Sander Sleijpen.
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WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN

Raadsleden,  
welkom bij de VNG!

Wij wensen u  
veel succes in 
deze nieuwe 
raadsperiode!

Van harte gefeliciteerd! U bent gekozen 
als gemeente raadslid. De Vereniging van 
 Nederlandse Gemeenten (VNG) is er óók 
voor u als raadslid! In dit katern leest u  
wat de VNG voor u kan betekenen.  
Al onze producten en  activiteiten vindt u  
op WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN.

Bekijk de welkomstboodschap van Jantine Kriens 
(voorzitter directieraad VNG) online.



WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN

DECENTRALISATIES
JEUGDZORG • AWBZ/WMO • PARTICIPATIEWET

Raadsledenportal WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN-DECENTRALISATIES  

Hoe vergadert 
de raad?

Laat u inspireren door de 
 vergaderpraktijk van andere 
 gemeenteraden op  
WWW.VNG.NL/VERGADERPRAKTIJKEN-
GEMEENTERADEN

WWW.VNG.NL/ 
POLITIEKEAMBTSDRAGERS voor 
informatie over uw rechts-
positie als raadslid

WWW.VNG.NL/BENW voor infor-
matie voor colleges en input  
voor collegeonderhandelingen

WWW.VNG.NL/GEMEENTEWET voor 
veelgestelde vragen & ant-
woorden over de Gemeentewet   

Kijk op:
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Raad-
gevers
Bekijk deze reeks factsheets, met 
 onder andere:

• Rollen en instrumenten van  
het raadslid

• Gemeenten en hun  
woonopgave

• Burgerparticipatie & 
 maatschappelijke initiatieven Fo
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Lees deze bestseller over de inkomsten en 
 uitgaven van gemeenten op de tablet!

De  wondere  wereld 
van de  
gemeente financiën
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WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN

QUICK SCAN  LOKAAL BESTUUR
Onderzoek als gemeente zelf hoe raad,  college en 
ambtelijke organisatie samenwerken:
WWW.ACTIEPROGRAMMA.NL/QUICKSCANLOKAALBESTUUR

“De belangrijkste  resultaten 
van de Quick Scan geven we 
meteen mee als aanbevelingen 
aan de nieuwe raad.”  
Griffier Johan de Jong, gemeente Stede Broec

DOE 
EN  
DENK 
MEE  
MET 
DE 
VNG!
Kijk op 

WWW.VNG.NL/

GOVERNANCE

REEKS VIDEO’S  
‘Aan de slag 
als raadslid’
Video’s met tips en trucs over 
actuele  beleidsonderwerpen. 
Bekijk ze op WWW.VNG.NL/

RAADSLEDEN en deel ze in uw 
gemeente raad!

Hoe staat het met de decentra-
lisatie van de jeugdzorg?  
Astrid Jansen (VNG) praat u bij. 

Jeugdzorg

Raadslid Henk van den Berg 
(Apeldoorn) vertelt over het 
grondbeleid en de rol van  
de raad.

Grondbeleid

Christiaan de Vlieger (VNG)  
aan het woord over raads-
instrumenten.

Raadsinstrumenten

AAN DE SLAG ALS RAADSLID?  
Kom naar de  
regiobijeenkomste n!
Actuele data en locaties vindt u op  
WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN

De programma’s worden samengesteld met   
diverse gastgemeenten,  griffierskringen en 
 provinciale afdelingen van de VNG. 

Belastingkennis 
voor raadsleden

WWW.VNG.NL/ 
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WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN

ZA 17 MEI 2014
Raad op Zaterdag
VNG - Den Haag

MA 4 JUNI 2014 
Aan de slag als raadslid
Middelburg

VRIJ 27 JUNI 2014 
Inspiratiefestival  
‘Maatschappelijke initiatieven’
Lelystad

ZA 20 SEPTEMBER 2014 
Raad op Zaterdag 
Zwolle

DI 7 OKTOBER 2014 
Aan de slag als raadslid
Leeuwarden

ZA 22 NOVEMBER 2014 
Raad op Zaterdag
’s-Hertogenbosch

Voor actuele data en locaties  
zie WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN!

Agenda VNG  Academie 
Trainingen en masterclasses voor 
raads leden, onder meer over de 
 decentralisaties.  
WWW.VNGACADEMIE.NL  

U kunt terecht bij het VNG  Informatiecentrum: 
070 373 8393 (werk dagen tussen 8.15 - 17.15 uur) of 
INFORMATIECENTRUM@VNG.NL 

BLIJF OP DE 
HOOGTE!
VNG Raadsledennieuwsbrief: 
WWW.VNG.NL/

RAADSLEDENNIEUWSBRIEF 

VNG Weekoverzicht: 
WWW.VNG.NL/WEEKOVERZICHT

TWITTER.COM/VNGEMEENTEN

YOUTUBE.COM/VNG

 

LINKEDIN.COM > 

VNG RAADSLEDENNETWERK

Dit is een uitgave van de VNG 
en het Actieprogramma Lokaal 
Bestuur (een project van de VNG 
en het ministerie van BZK).

WWW.ACTIEPROGRAMMA.NL

WWW.RAADSLID.NU

Raad op 
 Zaterdag
Kennis, netwerken en 
 uitwisseling staat centraal bij 
deze regio congressen voor 
raadsleden. Kijk voor het 
 programma en data op  
WWW.VNG.NL/RAADSLEDEN
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• Samenspel
• Ontmoeting
• Uitwisseling
• Kennis
• Praktijk

VRAGEN?



Een leuke baan!
Dat wil toch 
iedereen?

Sterker in de
samenleving.
Powered by Pluryn

Participatie telt!
Henk van den Broek 
Directeur Dienstverlening Pluryn

“Pluryn ontwikkelde in de afgelopen jaren 
vele nieuwe initiatieven voor werk, met 
name in het grijze gebied tussen dag- 
besteding en betaalde arbeid. Dat deden 
we in samenwerking met het midden- en 
kleinbedrijf, instellingen en gemeenten. 
PlurynWerkt is daarop een logisch vervolg. 
Binnen PlurynWerkt ontwikkelen we concrete 
werkmogelijkheden voor mensen met grote 
afstand tot betaald werk, waaronder 
Wajongers en mensen met de zwaarste 
zorgvraag. We realiseren op allerlei manieren 
toeleiding naar werk, ook voor mensen 
uit de zogeheten ‘granieten bestanden’.” 

Om dat voor elkaar te krijgen, 
is er nu PlurynWerkt.
PlurynWerkt gaat uit van de dromen, kansen en mogelijkheden die mensen 
hebben. Samen stippelen we een traject uit om een diploma te halen, 
werkervaring op te doen en die droombaan te vinden. Een baan waarin 
iedereen het maximale uit zichzelf kan halen. 

Pluryn is een landelijk werkende organisatie die ondersteuning biedt bij 
complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. In PlurynWerkt is 
al onze expertise en ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
leren en werken gebundeld. Het is een full-service concept met als doel: 
zoveel mogelijk mensen aan het werk en maximale participatie in de 
samenleving. 

PlurynWerkt beschikt over een breed scala aan mogelijkheden om mensen 
snel naar werk te begeleiden. Dat varieert van praktijkonderwijs, leerwerk-
trajecten, talentenexpeditie en arbeidstraining tot dagactivering, arbeidsre-
integratie, jobcoaching, opstapbanen, mini-jobs en reguliere banen. 
PlurynWerkt hielp al een groot aantal gemeenten, werkgevers en het UWV 
met succes bij het zoeken van een passende werkplek voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. We regelen alles wat daarbij komt kijken. 
Ons motto is niet voor niets: Sterker in de samenleving, Powered by Pluryn!

www.plurynwerkt.nl



LEO MUDDE

Griffiers bedenken politiek kwartetspel

Nieuwkomers in de raad komen terecht in een wondere wereld. Een wereld met veel 
spelers, met bijzondere instrumenten en een eigen taal. Hoe vind je daarin snel je 
weg? Twee Groningse raadsgriffiers bedachten hiervoor een speelse manier. Politiek is 
een spel, zeggen zij. En dus moet je het spelenderwijs leren.
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Ank Bijleveld-
Schouten, 
commissaris 
van de Koning 
in Overijssel

1986-1989 
raadslid  
Enschede

Onderwerp moet  
bij je passen
 
Jeetje, het is al lang geleden, ik was 
net student-af en het jongste raadslid 
in Enschede. Ik leerde het snelst dat je 
moet weten waarover je praat en 
eerst even moet kijken wat de mores 
zijn. Laat kennis niet alleen papieren 
kennis zijn, maar ga kijken ter plekke!

Welke commissies het best zijn voor 
je politieke carrière? Moeilijk te zeg-
gen. Het hangt vooral van je eigen 
interesses en kennis en achtergrond 
af. Onderwerpen moeten bij jezelf 
passen. Ik deed in de gemeenteraad 
sociale zaken toen het beleidsterrein 
nog niet zo groot was. Nu is het so-
ciale domein natuurlijk waar het in de 
gemeenten over gaat met de decen-
tralisaties.

Als burgemeester genoot ik van 
raadsleden die pittig debatteerden en 
hun dossierkennis op orde hadden. 
Die sportief waren én zich aan de 
vergaderdiscipline wisten te houden. 
Dat is toch niet te veel gevraagd?

Rineke van Houten
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Verbeteren van de kwaliteit van het 
openbaar bestuur, dat zou de opdracht 
van alle raadsgriffiers moeten zijn. Dat 
zegt Marjan Sijperda, griffier in Marum.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar 
hoe doe je dat? Natuurlijk door je raadsle-
den te adviseren en te ondersteunen, door 
te zorgen voor ordelijk verlopende verga-
deringen en een goede communicatie met 
de burger. Maar dat is niet voldoende. 
Nieuwe raadsleden moeten wegwijs wor-
den gemaakt in de wondere wereld van de 
gemeentepolitiek. Wat is kaderstelling, of 
een amendement? Welke soorten burgers 
zijn er eigenlijk, en hoe ga je daarmee om? 
Waar staat BGS voor in de driehoek BGS, 
welke instrumenten heb ik als raadslid om 
mijn rol goed te kunnen vervullen? En die 
griffier, wat doet die eigenlijk en wat heb 
ik eraan?

Het is maar een greep uit de vragen waar 
nieuwe raadsleden – en vaak ook nog de 
oude – mee worstelen. Op veel raadsgrif-
fies liggen informatiemappen klaar waarin 
alles netjes wordt uitgelegd, maar raadsle-
den krijgen al zó veel informatie te verwer-
ken dat dit vaak onderop de stapel ver-
dwijnt.
Marjan Sijperda en haar collega Jelte van 
der Meer van Winsum zochten én vonden 
een speelse manier om de raadsleden op 
een aantrekkelijke manier bij de les te 
krijgen, en te houden. Ze ontwierpen een 
kwartetspel met negen onderwerpen: 
kaderstelling raad, burger, burgemeester, 
griffier, driehoek BGS, raad, controle door 
raad, college en volksvertegenwoordiging. 
Elk kwartet heeft vier thema’s: invloed, 

dswerk leren

toolbox, basis en resultaat. En die worden 
op hun beurt weer verklaard met vier of 
vijf concrete trefwoorden. Zo wordt de 
‘toolbox’ van het kwartet ‘controle door de 
raad’ opgesplitst in evaluatie van beleid, 
raadsprogramma, raads-/rekenkameron-
derzoek, raadsvragen en jaarrekening.

Niveaus
Het bijzondere is, zeggen de bedenkers 
van het politieke spel, dat je het kwartet 
op verschillende manieren en op diverse 
niveaus kunt gebruiken. ‘Je kunt er ge-
woon een kaartje mee leggen, alle kwartet-
ten verzamelen. Maar, en dat is natuurlijk 
de bedoeling, je kunt de thema’s en de 
subonderwerpen ook gebruiken om over 
de inhoud te praten. Om bij het voorbeeld 
te blijven: als jij het kaartje ‘raadsprogram-
ma’ hebt, kun je vertellen wat daar volgens 

jou in hoort te staan, hoe het college daar-
mee moet omgaan, of het in beton is ge-
goten of juist een dynamisch stuk moet 
zijn.’
Zo dwingt het spel raadsleden na te den-
ken over hun rol, de mogelijkheden die ze 
hebben en de positie die zij innemen ten 
opzichte van de andere spelers in het lo-
kaal bestuur. 
Neem de kaderstelling, zegt Jelte van der 
Meer. ‘Dat is zo’n begrip wat te pas en te 
onpas wordt gebruikt, maar hoe geef je 
daar nou invulling aan? Door er met el-
kaar over te praten kom je erachter dat 
kennis een belangrijk aspect is. Raadsle-
den krijgen zo inzicht in wat ze kunnen, 
welke instrumenten ze hebben. Maar ook 
leren ze dat politiek een krachtenspel is, 

Jelte van der Meer en collega Marjan Sijperda van Winsum ontwierpen een 
kwartetspel om raadsleden bij de les te krijgen (foto’s: Elmer Spaargaren)



waarin een specifiek aspect van het raads-
werk wordt uitgediept. Over de rollen van 
de burger bijvoorbeeld: die is niet alleen 
belanghebbende, hij is ook participant, 
belastingbetaler en consument. En, niet te 
vergeten, kiezer. Het staat allemaal op één 
speelkaart en biedt voldoende stof voor een 
avondvullende discussie.

Apolitiek
Van der Meer benadrukt dat het spel  
apolitiek is. ‘We wilden er geen kleur en 
emotie in stoppen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat het niet gekleurd kan worden 
gebruikt. Het kan ook heel goed binnen of 
tussen fracties worden  ingezet.’
De mogelijkheden zijn legio. Sijperda: ‘Zo 
is er bewust een kwartet gemaakt over de 
rollen van de burgemeester. Een burge-
meester is bijna fulltime actief als lid van 
het college, en misschien één avond in de 
maand is hij ook nog voorzitter van de 
raad. Dan is het niet zo gek dat hij door 
velen, ook raadsleden, wordt gezien als 
collegelid. Het kwartet kan door de raad 
worden gebruikt in het functioneringsge-
sprek met de burgemeester. Zo van: “Nou, 

dat zij niet de enigen zijn die het bestuur 
bepalen. Zo proberen we op een speelse 
manier de raad iets mee te geven.’

Kennis
Volgens Marjan Sijperda helpt het spel ook 
te voorkomen dat het debat in de raad 
door enkele leden wordt gedomineerd. 
‘Voor nieuwkomers is het soms lastig om 
te gaan met collega-raadsleden die het 
klappen van de zweep kennen, veel kennis 
hebben en weten hoe de hazen lopen. 
Door het spel te  gebruiken beschikt ieder-
een sneller over dezelfde kennis.’
‘Maar ook voor  iets meer ervaren raadsle-
den is het nuttig’, vult Van der Meer aan. 
‘Soms is hun ervaring dat hun werk weinig 
effectief is. Ik hoor van mijn raadsleden 
wel dat ze het lastig vinden een beweging 
op gang te brengen in de richting die zij 
willen. Dit spel kan zorgen voor een extra 
prikkel om de effectiviteit van het raads-
werk te verhogen. Daarvoor is kennis van 
het politieke spel gewoon nodig.’
Het spel hoeft niet per se letterlijk te wor-
den gespeeld. Het kan ook dienen als uit-
gangspunt voor themabijeenkomsten 

aan je rol als voorzitter van de raad kan nog 
wel gewerkt worden”. Of: “Volgens dit 
kaartje wordt de invloed van de burge-
meester mede bepaald door zijn netwerk. 
Hoe staat het daar eigenlijk mee?” Het 
biedt dus ook mooie handvatten voor de 
beoordeling van de burgemeester. En voor 
die van de griffier, daarvoor geldt hetzelf-
de.’
Van der Meer: ‘Het spel vervangt eigenlijk 
het formulier aan de hand waarvan een 
functioneringsgesprek wordt gevoerd. Je 
kunt alle rollen afvinken en je ziet direct 
waar de plussen en de minnen komen te 
staan. De burgemeester kan zich met ons 
spel ook goed op zo’n gesprek voorberei-
den.’

Naslagwerk
Het is duidelijk, raadsleden kunnen met 
het spel alle kanten op. Ze zouden het zelfs 
als naslagwerkje in binnenzak of handtas 
kunnen steken om het tijdens de vergade-
ringen bij de hand te hebben. Om er af en 
toe op te spieken: die instrumenten die ik 
heb om invloed uit te oefenen, welke wa-
ren dat ook alweer?
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Verbeteren van omgangsvormen, met of zonder regels

‘Een enkeling kan het al v
De omgangsvormen in de samenleving veranderen en dat heeft ook zijn weerslag in 
het lokaal bestuur. Sommige gemeenten proberen die teloorgang te voorkomen met 
vastgelegde regels, andere doen dat juist weer niet.

‘Doe eens normaal, man’. ‘Doe 
eens normaal? Doe zelf nor-

maal.’ Deze tweespraak tussen PVV-fractie-
voorzitter Geert Wilders en premier Mark 
Rutte tijdens de algemene politieke be-
schouwingen in september 2011 wekte veel 
beroering. Was dat de manier waarop poli-
tici in de Tweede Kamer met elkaar om 
moeten gaan?
Niet alleen in het landelijk parlement, 
maar ook in raadszalen lopen de gemoede-
ren vaak hoog op. En wordt de grens van 
respectvol bejegenen soms overschreden. 
Gerrie Ehren (KERN, Gennep), al 28 jaar 

raadslid, weet er alles van. Hij spreekt 
vooral over de raadsperiode 2002-2006. ‘De 
oppositie en de coalitie stonden toen lijn-
recht tegenover elkaar. Er werd echt op de 
man gespeeld, zowel binnen als buiten de 
raad. Onder meer met gebruikmaking van 
de pers.’

Manifest
Dat nooit meer, was de gedachte na die 
periode. Een raadsmanifest (zie kader) 
moest zorgen voor betere omgangsvor-
men. Elk raadslid heeft het manifest in 
2007 getekend. ‘Een handvat om elkaar als 

volwassen mensen en met respect aan te 
spreken, ook als er in de onderlinge ver-
houdingen iets mis is’, zo omschrijft Ehren 
het manifest. Dat schrijft bijvoorbeeld 
voor dat men elkaar in de raad laat uitspre-
ken, dat men niet herhaalt wat een ander 
al heeft gezegd en dat men elkaar de ruim-
te geeft. Raadsleden die in de fout gaan, 
worden daarop aangesproken.
Dat laatste gebeurt weinig. ‘Want het 
blijkt niet nodig, we gaan inmiddels veel 
respectvoller met elkaar om dan voorheen.’ 
Met als gevolg dat er nu veel meer debat is 
in de raad van Gennep. Het manifest be-
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helst ook technische afspraken over de 
vergaderwijze. ‘De debatten verlopen nu 
een stuk ordentelijker. In de eerste termijn 
stellen we bijvoorbeeld alleen verdiepende 
vragen; pas in de tweede termijn is er 
ruimte voor interpellaties.’

De raad in Gennep vergadert ook niet meer 
tot in het oneindige. ‘Als je te lang door-
gaat, neemt de kans toe op irritaties en 
concentratieverlies. Dat kan ten koste gaan 
van de omgang met elkaar.’ De raad verga-
dert nu als regel niet langer dan tot elf uur. 
‘Zijn we dan nog niet klaar, dan komen we 
de volgende dag terug.’

Sfeer
De sfeer in de raad is volgens Ehren veel 
beter dan vóór 2010. Het raadsmanifest 
komt inmiddels dus nauwelijks meer ter 
sprake. ‘Dat is een goed teken; als je er 

steeds naar moet verwijzen, klopt er na-
tuurlijk iets niet.’
Ehren moet bekennen dat hij zelfs niet 
weet of raadsleden na de verkiezingen van 
2010 het manifest weer hebben gekregen 
en ondertekend. Dat wil niet zeggen dat 
hij het een loos manifest vindt. Integen-
deel: ‘Ik ga er bij de griffie op aandringen 
dat raadsleden het manifest straks onder 
de neus krijgen gehouden en het ook on-
dertekenen. Want ik sluit niet uit dat er 
een preventieve werking vanuit gaat.’

Afgebrand
De raad van IJsselstein kent geen regels 
voor omgangsvormen. Niet dat iedereen in 
het lokaal bestuur van de Utrechtse ge-
meente even tevreden is over de politieke 
cultuur. Vorig jaar nog stapte wethouder 
Frans Cremer (VVD) op, mede doordat hij 
zich ergerde aan de verruwing van de poli-
tieke zeden. Marcel Sijbrandij, VVD-frac-
tievoorzitter en sinds 2006 raadslid in IJs-
selstein, kan zich er wel iets bij voorstellen. 
‘Maar in de raad valt die verruwing wel 
mee. Er is wel geregeld onzorgvuldigheid 
ten opzichte van partijen en het college. 
Mensen trekken conclusies zonder hoor en 
wederhoor en lopen dan naar de pers.’

Van dat laatste gruwelt Sijbrandij. ‘Het 
behoort tot de beginselen van behoorlijk 
bestuur dat je het bestuur van je gemeente 

niet zomaar kunt veroordelen zonder hoor 
en wederhoor.’
De omgangsvormen binnen het lokaal 
bestuur van IJsselstein laten volgens Sij-
brandij vooral buiten de raadszaal te wen-
sen over. Hij doelt op de social media. 
‘Daar worden regelmatig ongenuanceerde 
uitlatingen gedaan door een enkel raads-
lid, die weer ongefundeerde reacties uit-
lokken van inwoners. Wat er bijvoorbeeld 
wordt geschreven over de wethouder die 
gaat over het parkeerbeleid, is verschrik-
kelijk. Raadsleden hebben een voorbeeld-
functie.’
Regels die dat gedrag binnen de perken 
kunnen houden, heeft IJsselstein niet. De 
regels voor raadsleden gaan meer over inte-
griteit. ‘Tijdens raadsvergaderingen is er 
geen probleem, daar zorgt de burgemees-
ter wel voor.’

Mis
Maar daarbuiten heeft de burgemeester de 
raadsleden niet aan een touwtje en gaat het 
volgens Sijbrandij te vaak mis. Toch is hij 
geen voorstander van een raadsmanifest, 
zoals Gennep dat kent. ‘Het is de vraag of 
een raadslid dan nog in vrijheid zijn zegje 
kan doen en of je daarmee de vrijheid van 
meningsuiting niet te veel inperkt. Een 
manifest zie ik niet als dé oplossing.’
Desondanks is Sijbrandij niet hoopvol 
voor de komende raadsperiode. ‘Ik zie niet 

erzieken’
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Respect
Het raadsmanifest van de gemeente Gen-
nep bevat de ‘omgangsvormen en acties ter 
borging en verbetering van de werkwijzen 
van de gemeenteraad’. Het kent een deel 
over het functioneren en de taakopvatting 
van de raad. Dat vraagt bijvoorbeeld om 
positief kritische samenwerking met res-
pect voor elkaars mening en programmati-
sche verschillen en om ruimte voor elkaar. 
Verder bevat het manifest een hoofdstuk 
over de organisatie van het raadswerk. Dat 
schrijft raadsleden voor elkaar niet te her-
halen en geen vraag-en-antwoordspel te 
houden met het college.

Ook het samenspel tussen raad, college en 
ambtelijke organisatie staat omschreven in 
het manifest. Kenmerken: open communi-
catie, een zekere mate van informeel con-
tact, ieder elkaars rol gunnen, raad bemoeit 
zich niet met de ambtelijke organisatie.
De informatievoorziening aan de raad dient 
op tijd te geschieden en smoesjes daarbij 
zijn uit den boze.
Raadsleden worden getraind om dit alle-
maal te leren. 

Voor het raadsmanifest van de  
gemeente Gennep, zie  
www.actieprogrammalokaalbestuur.nl.

Illustratie: H
ans Sprangers



Advertentie

Helmond, nodigde zij voormalig voorzit-
ter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet uit 
om eens met de raad te komen praten. ‘We 
bespraken hoe je met elkaar in gesprek 
kunt gaan. Het was meer een discussie-
avond dan dat Verbeet ons iets kwam le-
ren.’

Vergaderen
De komst van Blanksma heeft wel geleid 
tot een andere manier van vergaderen. Zo 
waren raadsleden in Helmond niet gewend 
om via de voorzitter te spreken. ‘Op die 
manier wordt de discussie gauw persoon-
lijk en dan wordt de kans op botsingen 
groter.’ Tegenwoordig verlopen discussies 
in de raad wel via de voorzitter.

Helmond heeft een reglement van orde 
van de raad. Dat reglement bevat ook een 
gedragscode. Daaraan is het ‘persoonlijk 
feit’ toegevoegd. Blanksma: ‘Dat wil zeg-
gen dat als een aangesprokene zich bele-

zomaar een andere manier ontstaan waar-
op raadsleden met elkaar en het bestuur 
omgaan. Een enkeling kan het al verzie-
ken.’ Hij vreest op termijn voor de aanwas 
van nieuwe raadsleden en wethouders. ‘Nu 
willen mensen geen kandidaat-raadslid of 
-wethouder zijn omdat ze bang zijn afge-
brand te worden op de social media.’

Excuses
Ook in Helmond vertrok vorig jaar een 
wethouder. Publiciteit over fraude met 
declaraties van taxiritten naar het café 
kostte Peter Tielemans (SDOH/D66/HB) 
de kop. Eén partij stapte uit het college, 
dat verder ging als minderheidscollege. 
Burgemeester Elly Blanksma – van den 
Heuvel wil zich er verder niet meer over 
uitlaten. ‘Ik ga geen ouwe koeien uit de 
sloot halen.’
Enige maanden nadat Blanksma (CDA) het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer ver-
ruilde voor het burgemeesterschap van 

digd voelt, deze dit kan melden als een 
persoonlijk feit. Ik stop als raadsvoorzitter 
dan de discussie en geef degene die een 
ander heeft geraakt de gelegenheid om zijn 
excuses aan te bieden.’ Volgens de burge-
meester gaat er een preventieve werking 
vanuit.

Blanksma heeft daarnaast andere wijzigin-
gen doorgevoerd bij de raadsvergaderingen 
ten behoeve van een betere omgang. Zo 
spreekt de raad sinds haar komst in twee 
termijnen. ‘In de eerste termijn worden 
voornamelijk concrete vragen gesteld. Dat 
ter voorkoming van eindeloze discussies in 
de eerste termijn.’ Daarnaast zorgt Blanks-
ma ervoor dat discussies in de commissies 
tijdens plenaire vergaderingen niet nog 
eens dunnetjes worden overgedaan. 
Na deze wijzigingen is Blanksma klaar 
voor de nieuwe raadsperiode. ‘Het funda-
ment ligt er om de goede omgangsvormen 
in de raad straks te continueren.’
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Ga de wijken in
Zit vooral niet te veel op het stadhuis. Ik 
woonde in de wijk Ondiep en merkte snel 
dat vergaderingen in het buurtcomité 
Ondiep heel anders verliepen dan op het 
stadhuis. Het was een soort parallel uni-
versum. Als ik in de wijk met mensen 
sprak, dacht ik: dit is mijn klus. Ik wilde 
die werelden bij elkaar brengen. Op het 
stadhuis vertellen wat burgers dachten 
en burgers in de wijk laten weten dat op 
het stadhuis niet altijd kan wat ze willen. 

De vertaalslag moet in de wijk gebeuren. 
Overleg met je fractie hoeft in dit mediatijd-
perk niet veel tijd meer te kosten. Denk aan 
twitteren, Skype of Google hangouts. Orga-
niseer dat proces zo efficiënt mogelijk en 
spring wat vaker op de fiets.
Het levert je zichtbaarheid op, bekendheid 
en kennis over wat er leeft. Uit het gesprek 
met burgers komen ook goede vragen. Je 
leert dat niet alles klopt wat er op papier en 
in de dossiers staat. 

Rineke van Houten

Rinda den Besten, 
voorzitter PO-Raad

Van 2002-2006 
PvdA-raadslid en 
van 2006-2013 
wethouder in 
Utrecht 



Stemmen is een fundamenteel recht 
van de gekozen volksvertegenwoor-

diger. ‘Wanneer een onderwerp van stem-
ming zich in de nabijheid van een raadslid 
afspeelt, hoeft hij of zij zich niet langer van 
het uitbrengen van een stem te onthou-
den’, stelt specialist gemeentelijk bestuurs- 
en omgevingsrecht mr. Olaf Schuwer.
Een welkome verbetering voor het func-
tioneren van de gemeenteraad, noemt 
Schuwer het. Raadsleden hebben te lang 
moeten worstelen met de vraag of zij bij 
belangenverstrengeling – of de schijn 
daarvan – hun stem al dan niet moesten 
uitbrengen. Volgens Schuwer sloeg in 
menig raadzaal de verlamming toe, nadat 
de Raad van State in 2002 een besluit van 
de gemeenteraad van Winsum vernietigde 
nadat was gebleken dat een raadslid in zijn 
dagelijks werk nauw betrokken was bij het 
onderwerp van besluitvorming – en dus 
vooringenomen was. 

Belangenverstrengeling
Schuwer, tegenwoordig zelfstandig oplei-
der/adviseur, is onder meer oud-gemeen-
tesecretaris en oud-raadsgriffier. Ook 
schreef hij van 2004 tot 2011 de vierweke-
lijkse column Recht in VNG Magazine. 
‘In de zaak-Winsum stelde de Afdeling 
bestuursrechtspraak dat het raadslid niet 
had mogen stemmen. De afdeling paste in 
deze uitspraak rond de verstrengeling van 
belangen voor het eerst artikel 2:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb, zie 

Raadslid stemt ook bij (schijn van) eigenbelang

De dubbele pet is 
geen probleem meer
Een raadslid hoeft niet langer te verkrampen wanneer hem het stigma van (de schijn 
van) belangenverstrengeling aankleeft. De jurisprudentie hierover is vorig jaar met 
stille trom 180 graden gedraaid. Wie ergens persoonlijk nauw bij betrokken is, mag er 
in de raad best over stemmen.

MARTEN MUSKEE

kader, red.) toe. Die uitspraak was daarna 
jarenlang de maat der dingen. Velen meen-
den, volstrekt ten onrechte, dat raadsleden 
zelfs verplicht waren om al bij een schijn 
van belangenverstrengeling de raadzaal te 
verlaten.’ 

Fundamenteel democratisch recht
Bij de twee meest recente dossiers over dit 
onderwerp, die vorig jaar speelden in 
Graft-De Rijp en Middelburg, is de afde-
ling 180 graden gedraaid in haar uitspra-
ken. Zij legde voor het eerst artikel 2:4 van 
de Awb en artikel 28 van de Gemeentewet 

(zie kader pagina 38) ten opzichte van elkaar 
uit. ‘Daarmee is eindelijk de duidelijkheid 
gegeven waaraan de praktijk grote behoef-
te had. Je kunt raadsleden hun stem niet 
ontnemen’, zegt Schuwer.

Analyse van deze twee uitspraken leert dat 
raadsleden bij een persoonlijk belang wel 
mogen stemmen. Dat is hun fundamen-
teel democratisch recht. Een besluit van de 
gemeenteraad wordt pas onrechtmatig als 
aannemelijk is dat een raadslid dat besluit 
aanmerkelijk heeft beïnvloed.
Schuwer: ‘Bij een persoonlijk belang kan 
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ABC voor raadsleden
Van de hand van Olaf Schuwer verscheen deze 
week een boek, speciaal bestemd voor raadsle-
den en al diegenen die om hen heen een functie 
vervullen: ABC voor raadsleden. Het biedt een 
toelichtend en verduidelijkend overzicht van 
woorden, termen en begrippen die in en om de 
raadzaal worden gehanteerd en die iedereen die 
een functie in of om de raad bekleedt, wordt 
geacht te kennen en toe te passen. Schuwer 
heeft het boek aangeboden aan BZK-minister 
Ronald Plasterk. De auteur gaat onder meer in 
op de begrippen integriteit en onthouden van 
stemmen. ABC voor raadsleden is voor 19,95 
euro te bestellen via www.berghauserpont.nl.



sluitend laat leiden door het algemeen 
belang. Hij legt daarvoor ook een eed of 
belofte af, dat is geen loze formule.’
Een raadslid voert zijn functie naar eer en 
geweten uit. Daar mag men van uitgaan 
omdat hij met het afleggen van de eed of 
belofte automatisch aangeeft de belangen 
van de gemeente te dienen. ‘Als men daar 
niet a priori van uitgaat, komt het raadslid 
met al zijn collega’s terecht in een sfeer van 
verdachtmakingen. Integriteit is daarbij 
een diffuus begrip. Betrokkenen lopen dan 
het risico dat er een gezamenlijke kramp in 
stand wordt gehouden, wat volstrekt on-
nodig is.’ 

Olaf Schuwer wijst op het onderscheid 
tussen belangenverstrengeling en de schijn 
van belangenverstrengeling. De Gemeen-
tewet en de Awb hebben niets te maken 
met de schijn van, maar des te meer met 
belangenverstrengeling – en daar bieden 
de laatste twee uitspraken duidelijkheid 
over. Na de zaak-Winsum was de schijn 
van belangenverstrengeling al reden voor 

een raadslid dus alleen voor of tegen een 
besluit stemmen, maar hij mag dat besluit 
niet beïnvloeden. De Raad van State maakt 
onderscheid tussen het moment van stem-
men over het besluit en het traject dat 
voorafgaat aan het nemen van dat besluit. 
Het raadslid mag zich dus niet in de dis-
cussie mengen, ook niet buiten de raad-
zaal.’ 

Volgens Schuwer laten de recente uitspra-
ken duidelijk zien hoe het zit met belan-
genverstrengeling en het stemmen tijdens 
een raadsvergadering. Een raadslid kan 
(lees: moet) zijn stem uitbrengen, maar zal 
ervoor moeten waken dat er bijkomende 
omstandigheden zijn die maken dat het 
uiteindelijk genomen raadsbesluit on-
rechtmatig wordt bevonden. Hij hoeft niet 
af te zien van het uitbrengen van zijn stem.
Van een onrechtmatig besluit is pas sprake 
als aannemelijk is dat het betreffende 
raadslid de besluitvorming daadwerkelijk 
heeft beïnvloed. En dat doet hij door zich 
in de discussie te mengen, amendementen 
of moties in te dienen en door zich in of 
buiten de fractie daadwerkelijk met de me-
ningsvorming bezig te houden. 

Sfeer van verdachtmakingen
Schuwer stelt het heel simpel: ‘In essentie 
kan het raadslidmaatschap worden be-
perkt tot het uitbrengen van een stem. Van 
onthouden van stemmen kan, hoeft en 
mag geen sprake meer zijn. Een raadslid 
heeft zitting in de gemeenteraad en van 
hem mag en moet worden verwacht dat hij 
zich bij het uitbrengen van zijn stem uit-

stemonthouding van raadsleden, volgens 
Schuwer ‘alleszins begrijpelijk’.

Loenen
Daarna deed de afdeling er in 2011 nog een 
schepje bovenop in de zaak-Loenen. Toen 
stelde zij dat een raad als geheel ervoor 
moet zorgen dat het desbetreffende raads-
lid zijn stem niet uitbrengt. Gebeurt dat 
niet, dan zou de rechtsgeldigheid van het 
raadsbesluit ter discussie staan. In die si-
tuatie kan het ene raadslid de ander verwij-
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Artikel 28 Gemeentewet 
 
1.  Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: 
a)  een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk 

persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger 
is betrokken; 

b)  de vaststelling of goedkeuring der rekening van een 
lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur 
hij behoort. 

Artikel 2:4 Algemene 
wet bestuursrecht
 
1. Het bestuursorgaan vervult zijn 

taak zonder vooringenomenheid. 
2. Het bestuursorgaan waakt erte-

gen dat tot het bestuursorgaan 
behorende of daarvoor werkzame 
personen die een persoonlijk 
belang bij een besluit hebben, de 
besluitvorming beïnvloeden.



ten dat hij een belang heeft en dat er  
sprake is van een schijn van belangenver-
strengeling. Bovendien is het nog maar de 
vraag of stemonthouding wettelijk gezien 
sowieso kan worden afgedwongen van een 
volksvertegenwoordiger.
Het is ook een kwestie van beeldvorming, 
volgens Schuwer. Iedere keer als een raads-
lid buigt voor de opinie, dan bevestigt hij 
door niet te stemmen het beeld van de 
onbetrouwbare volksvertegenwoordiger. 
‘Als andere raadsleden een raadslid aanra-
den om niet te gaan stemmen, bemoeien 
ze zich met zijn eer en geweten. Dat kan 
niet. Als het raadslid in de raadzaal of frac-
tie niets zegt over de kwestie en alleen voor 
of tegen stemt, doet hij niets verkeerd. Hij 
zit immers als raadslid en niet als privé-
persoon in de gemeenteraad. Het gemeen-
terecht is op deze pijler gebaseerd.’

Geen gerechtelijk verbod
‘Raadsleden staan vaak voor zo’n dilemma’, 
zegt Schuwer. Hij geeft veel cursussen aan 
raadsleden en griffiers en komt het vaak 

tegen. Als hij aangeeft dat de jurispruden-
tie naar aanleiding van Winsum niet meer 
geldt, zit iedereen op de stoel te schudden. 
Het is niet meer mogelijk dat een burge-
meester als raadsvoorzitter in zo’n geval 
het betreffende raadslid de zaal uit kan 
sturen.

Wel stemmen
Schuwer raadt raadsleden aan om wél te 
stemmen, een gerechtelijk verbod is er niet 
meer. Hij mag in ieder geval zelf bepalen 
of hij gaat stemmen. ‘Een raadslid laat zich 
kiezen voor vier jaar. De ene keer staat een 
voorstel ver van hem af, een andere keer 
dichtbij. Iedereen heeft wel een keer een 
belang, maar dat betekent niet dat het 
raadslid dan niet mag stemmen. Hij mag 
zich alleen niet in de discussie mengen in 
de raadscommissie, fractie of raad en niet 
het woord voeren of amenderen. Als een 
raadslid zijn stem niet uitbrengt, doet hij 
de gemeente tekort.’ 

Het begrip integriteit krijgt steeds meer 
aandacht. Vrij veel nieuwe raden krijgen 
straks een integriteitsbijeenkomst. De 
burgemeester krijgt de wettelijke taak om 
te zorgen voor de integriteit van het ge-
meentebestuur. Schuwer: ‘Raadsleden 
hebben de ambitie om hun werk goed te 
doen. De één staat meer stil bij integriteit 
dan de ander. De raadsgriffier zou hiervoor 
namens de raad constant aandacht moeten 
vragen.’ 
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Doe dossierkennis op

Het lastigste en tegelijk meest uitda-
gende van het raadslidmaatschap in 
mijn ervaring is het verschil kunnen 
maken op een dossier. Dat doe je niet 
door alleen de vragen op te lezen die 
je bij de fractie hebt opgehaald, maar 
door echt het debat aan te gaan met 
de portefeuillehouder en door een 
amendement te kunnen indienen of 
een toezegging te realiseren. Wees 
niet gefrustreerd als dat het eerste 
halfjaar niet lukt. Bij mij duurde het 
een paar jaar voordat ik voor mijn 
gevoel goed ingewerkt was. 
Het helpt als je in het begin vooral 
luistert naar mensen in het veld: waar 
is behoefte aan? Wat zijn de onder-
werpen? Die wensen vertaal je in een 
vraag, motie of amendement. Pro-
beer niet meteen te scoren en aan-
dacht te trekken vanuit je eigen voor-
onderstelling. Het is veel effectiever 
om eerst zorgvuldig te luisteren naar 
signalen uit de samenleving. 
Doe zo veel mogelijk dossierkennis 
op. Het kiezen van een specialisme is 
verstandig. Een raadslid wordt effec-
tiever als deze binnen een afgeba-
kende portefeuille werkt. En laat an-
deren in hun waarde. Raadsleden die 
respect genieten bij vriend en vijand, 
krijgen het meest gedaan. 

Rineke van Houten

Pieter  
Verhoeve,  
burgemeester 
van Oudewater
 
Van 2006-2012 
(burger)raadslid  
CU/SGP in  
Dordrecht

Schuwer: ‘In essentie kan het 
raadslidmaatschap worden beperkt 
tot het uitbrengen van een stem’  
(foto: Hollandse Hoogte)



Raadsleden kunnen de oude media nog niet missen

‘Alle media zijn 
me even lief ’
Raadsleden en media, ze kunnen niet zonder elkaar. Het 
raadslid dat niet actief is op een of meer van de sociale me-
dia, wordt steeds zeldzamer. Maar de rol van de ouderwetse 
krant en de lokale radio is nog allerminst uitgespeeld. Die 
blijft onmisbaar voor een effectieve politiek, zo blijkt uit een 
rondgang onder zes van de ‘beste raadsleden van Nederland’. 

De krant kun je niet missen, geen 
dag.

Het lijkt een echo uit een ver verleden, 
toen de krant nog de belangrijkste nieuws-
bron was en het dagblad een vaste plek had 
in de tas die meeging naar het werk, naast 
het broodtrommeltje. Maar kranten zijn 
allang niet meer de enige nieuwsbron. 
Oplages dalen en vooral jongeren halen 
hun nieuws van internet.

Maar toch, voor gemeenteraadsleden blijft 
de papieren krant, en dan vooral het lokaal 
of regionaal dagblad, belangrijk.
Anne Kuik (27, CDA Groningen) zegt dat 
oudere generaties hun kennis over de 
plaatselijke politiek putten uit de gratis 
huis-aan-huisbladen en het Dagblad van het 
Noorden. Lokale media hadden en hebben 
een groot aandeel in het overbrengen van 
haar politieke boodschap, zegt Kuik.
Zij is niet de enige die nog altijd een groot 
belang hecht aan de oude media. Laura 
Bromet (44, GroenLinks Waterland) noemt 
de lokale omroep zelfs ‘heel erg belangrijk’, 
want die zendt de raadsvergaderingen uit. 

Kuik en Bromet zijn twee van de raads-
leden die doordrongen tot de finale van de 
wedstrijd ‘Beste Raadslid van Nederland’ 
van de Volkskrant en Pauw & Witteman.  
VNG Magazine maakte een rondje langs de 
finalisten en vroeg hun naar hun ervarin-
gen met de ‘oude media’ (kranten en lokale 
omroep) en de nieuwe, sociale media. Hoe 
gaan ze ermee om, wat zijn hun ervarin-
gen? 

Investeren in relatie
De oude media en lokale politici hebben 
elkaar nodig, ook in een tijd waarin de 
meeste politieke boodschappen lijken te 
worden gecommuniceerd via Twitter en 
Facebook. Hoe gemakkelijk het ook is om 
het eigen geluid met een druk op de zend-
knop de wereld in te sturen, stuk voor stuk 
blijven de beste raadsleden van Nederland 
investeren in hun relatie met journalisten. 
‘Aan het begin van een nieuwe raadspe-
riode maken we als fractie kennis met de 
lokale journalisten’, zegt Gerdien Rots (42, 
ChristenUnie Zwolle). Zij vindt het be-
langrijker dat een onafhankelijke journa-
list over haar partij schrijft, dan dat een 
huis-aan-huisblad een persbericht onge-
wijzigd overneemt. ‘Een journalist kan een 
verhaal in perspectief plaatsen. En het is 
zijn taak om ons verhaal te toetsen. Geen 
probleem, mits het maar onafhankelijk 
gebeurt. Ik vind ook dat lokale journalis-
ten meer aan onderzoeksjournalistiek 
moeten doen.’
Anne Kuik noemt journalisten zelfs ‘een 
soort collega’s’: ‘Er is op een natuurlijke 
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Het Utrechtse SP-raadslid 
Tim Schipper in gesprek met 
een journalist van de NOS 
(foto: Hollandse Hoogte)



manier contact, je komt elkaar in de gang 
tegen, je belt elkaar en soms maak je nog 
apart een koffieafspraak.’

In Heerlen praat ook Ron Meyer (32, SP) 
graag met journalisten. ‘Al is het maar 
omdat het nog best vaak hele leuke men-
sen zijn. Het belangrijkst is dat je bood-
schap aankomt. Dat mag niet worden 
bemoeilijkt door ruis op de relatie met de 
journalist.’ Meyer vindt het overigens een 
slechte zaak dat vooral in kleinere gemeen-
ten geen journalisten meer bij raadsverga-
deringen zitten. ‘In Heerlen hebben we 
daar niet over te klagen, er zit vrijwel altijd 
een journalist van het Limburgs Dagblad en 
een van de huis-aan-huisbladen achter de 
perstafel. Maar in kleinere gemeenten is 
dat een zeldzaamheid. Dat is gevaarlijk 
voor de lokale democratie.’

Een enkele keer baal je
De Utrechtse VVD’er André van Schie (44) 
beantwoordt telefoontjes van journalisten 
altijd en direct. ‘Doe je dat niet, dan gaat 
hij na een paar keer naar een ander en dan 

komt híj met zijn partij in de krant. Dan 
heb je een kans gemist.’ 
Niet altijd pakt een stuk in de krant gun-
stig uit. ‘Een enkele keer baal je dan stevig’, 
zegt Van Schie. ‘ Vooral als er onjuistheden 
in staan. Dan kun je je schouders ophalen 
en denken: laat maar lopen – maar ik pro-
beer altijd wel, in meer of mindere mate 
subtiel, te laten weten dat het niet goed is 
gegaan. Een volgende keer is die journalist 
dan hopelijk zorgvuldiger.’

Social media
Net als de meeste van de ‘beste raadsleden 
van Nederland’ is Van Schie ook actief op 
Twitter en Facebook. Dat is, zegt hij, geen 
vereiste om een goed raadslid te zijn. ‘Maar 
doe je het niet, dan is je bereik wel minder 
en kost het veel tijd om anderen, zoals 
journalisten en kiezers, in real life te tref-
fen.’

Dat vindt ook Laura Bromet. Zij heeft niet, 
zoals Van Schie (‘Twitter’) een medium dat 
haar het dierbaarst is. ‘Ze zijn me alle even 
lief, ze vullen elkaar goed aan’, zegt ze.

Vera Tax (42, PvdA Venlo) heeft daarente-
gen een uitgesproken voorkeur voor de 
oude media. ‘Zowel Omroep Venlo als  
Dagblad De Limburger is zeer effectief. Je 
bereikt er een grote groep mensen mee’, 
zegt zij. Hoewel zelf actief op zowel Twit-
ter als Facebook, vindt ze het geen absolute 
must voor raadsleden. ‘Ik ken raadsleden 
die hun werk perfect doen zonder sociale 
media. Maar dat zijn wel vooral oudere 
raadsleden, 60-plussers.’

Scheiding van politiek en privé
Vrijwel allemaal vinden ze het lastig om 
het privégebruik van sociale media te 
scheiden van de politieke inhoud. Lastig, 
noemt Heerlenaar Meyer dat. Hij gebruikt 
ze vooral als politiek instrument en nau-
welijks privé. Gerdien Rots echter vindt 
dat het publiek er ook recht op heeft haar 
persoonlijk te kennen, dus zij schroomt 
niet iets van haar privéleven en -activitei-
ten vrij te geven. Maar zij trekt een grens 
bij partner en kind: ‘Die houd ik erbuiten.’
Rots gebruikt de sociale media vooral ook 
om haar eigen gedachten te scherpen. 
‘Zeker bij de politiek gevoelige onderwer-
pen probeer ik over mijn voorbereiding al 
te twitteren en te FB’en, zodat mijn volgers 
zien waarin ik me verdiep. Vaak krijg ik 
daarop allerlei reacties die ook weer nuttig 
zijn bij de voorbereiding. Achteraf post ik 
mijn bijdrage in de raad, zodat iedereen 
kan zien wat er met hun inbreng is ge-
daan.’

Spijt van een tweet heeft bijna geen van 
hen ooit gehad. Of toch: Utrechter Van 
Schie. Hij zegt: ‘Ik heb één keer een privé-
mening die niet strookte met het landelijk 
beleid op een onhandig moment geventi-
leerd. Daar heb ik van geleerd: een politi-
cus heeft geen privéopvattingen, maar is 
altijd het gezicht van de partij. Even goed 
nadenken dus, voor je iets post.’
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25 maart
Decentralisatie jeugd, zorg  
en participatie
Slotbijeenkomst van VNG-project De Kante-
ling. Opmerkelijke verhalen en praktische 
voorbeelden die ondersteuning bieden bij de 
voorbereiding op de drie decentralisaties.
Locatie: Amersfoort.
www.congresenstudiecentrum.nl

25 en 26 maart
Belastingconferentie
Tweedaagse belastingbijeenkomst met als 
thema ‘Contact geen bezwaar’. Vroegtijdige 
informatie, informeel contact en een actieve 
opstelling van gemeenten helpt bij het voor-
komen van juridisering van de relatie burger-
overheid. Dit onderwerp, maar ook openbaar-
heid van de WOZ-waarde, kostenonderbou-
wing voor legesheffing en digitale ondersteu-
ning komen aan bod tijdens de conferentie.
Locatie: Veldhoven.
www.congresenstudiecentrum.nl/ 
belastingconferentie

25 t/m 28 maart
Verkeer en vervoer
Beurs over de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van verkeersmanagement, parkeren, 
veiligheid en infrastructuur. Het centrale 
thema is Smart Mobility, gericht op stedelijke 
bereikbaarheid en doorstroming van het 
verkeer, met oog voor leefbaarheid en milieu. 
Locatie: Amsterdam.
www.intertraffic.com

26 maart, 2, 9 en 16 april
Binnenklimaat scholen en 
kinderopvang
‘Leren op locatie’, informatiesessies over een 
optimaal binnenklimaat van kinderopvang en 
scholen. Kennismaking met het nieuwe  
Kwaliteitskader Huisvesting, tips van de GGD 
over een gezond binnenmilieu en praktische 
oplossingen voor een goed leerklimaat.
Locatie: resp. Elst, Groningen, Hoofddorp en 
Bergen op Zoom.
www.ruimte-ok.nl

27 maart
Fiets- en voetbruggen
Bruggendag van de Nederlandse Bruggen 
Stichting. Thema: fiets- en voetbruggen. 
Presentatie van de ‘Ontwerpwijzer bruggen 
langzaam verkeer’.
Locatie: Utrecht.
www.bruggenstichting.nl/bruggendag2014.html

1 april
Huisvesting arbeidsmigranten
Bijeenkomst over regelgeving en beleid rond 
huisvesting van arbeidsmigranten. Aandacht 
voor handhaving, bewonen van recreatie-
woningen en brandveiligheid.
Locatie: Utrecht.
www.berghauserpontacademy.nl

3 april
Cybercriminaliteit
Kennissessie over DDoS-aanvallen en cyber-
criminaliteit. Het opbouwen van een gedegen 
beveiligingsstrategie die veel verder gaat  
dan beveiliging van netwerkinfrastructuur, 
applicaties en informatie. Next generation 
firewalls, DDoS-oplossingen en een live  
hacking-demonstratie.
Locatie: Amstelveen.
www.koningenhartman.nl > academy

4 april
Religieus erfgoed
Bijeenkomst over roerend religieus erfgoed. 
Beheer en behoud van kerkelijke voorwerpen, 
procedures rond afstoting en hoe om te gaan 
met het platform ‘Vraag en aanbod religieuze 
voorwerpen’. De themabijeenkomst is aan-
sluitend aan de jaarvergadering van de  
Vereniging van Beheerders van Monumentale 
kerkgebouwen in Nederland (VBMK). 
Locatie: Utrecht.
www.vbmk.nl

4 en 11 april, 9 mei
Nieuwe raadsleden
‘Raadslid in de gemeente. Een cursus ge-
meenterecht voor beginnende raadsleden.’ 
Hoe functioneert de gemeenteraad, gemeen-
tefinanciën, hoe verhoudt de gemeente zich 
tot andere overheden, de rechtspositie van 
het raadslid en integriteit en belangenver-
strengeling.
Locatie: resp. Apeldoorn, Nijmegen en Tilburg.
www.ru.nl/rechten/raadsleden

8 t/m 10 april
Rampenbestrijding
Emergency Expo over preventie, bestrijding en 
nazorg van calamiteiten. Welk type crisis 
vormt een gevaar voor de samenleving, welke 
maatregelen en voorzieningen zijn er nodig 
om de impact van een ramp te reduceren of 
de oorzaak weg te nemen en wie is er verant-
woordelijk voor crisisbeheersing?
Locatie: Rotterdam.
www.emergencyexpo.nl

9 april
Platteland
Studiedag ‘De kansen van het platteland’ over 
bewonersinitiatieven voor behoud en verster-
king van de leefbaarheid op het platteland. 
Workshops over zelfsturing door vitale coali-
ties, de bijdrage van niet-formele educatie  
aan plattelandsvernieuwing, het manifest 
‘Petje af voor de burger’, sociaal-ruimtelijke 
strategieën voor krimpgebiedens en mbo en 
hbo in krimpregio’s.
Locatie: Amsterdam.
http://alumni.uva.nl > agenda

10 april
Europa
Europadebat van de VNG. Discussie met 
lijsttrekkers van diverse politieke partijen en 
gemeentebestuurders over de steeds nau-
were vervlechting van Europees recht en 
lokaal beleid. Hoe krijgen we generieke en 
gedetailleerde EU-wetgeving beter afgestemd 
op de lokale praktijk en welke rol kunnen leden 
van het Europees Parlement hierbij spelen?
Locatie: Den Haag.
www.vng.nl > onderwerpenindex > europa
Aanmelden: vóór 7 april via  
Secr_Europa@vng.nl.

10 en 11 april
Volksgezondheid
Congres ‘Perspectieven op de volksgezond-
heid’. Tijdens de eerste congresdag staat de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 
– een overzicht van de omvang van ziekte en 
gezondheid, preventie, gezondheidszorg en 
beleid – die in juni verschijnt centraal. De 
tweede congresdag staat in het teken van de 
vier domeinen van het Nationaal Programma 
Preventie: werk, school, zorg en wijk.
Locatie: Rotterdam.
www.ncvgz.nl

17 april
Brandveilig verbouwen
Brandveiligheidscongres over het ‘rechtens 
verkregen niveau’ als minimaal kwaliteitsni-
veau bij verbouwing en transformatie van 
gebouwen. Kostenefficiënt realiseren van 
brandveiligheid door investeerder/beheer-
ders, brandveiligheid in bestaande parkeer-
garages bij transformatie van kantoorgebou-
wen en praktijkvoorbeelden van brandveilig 
verbouwen.
Locatie: Ede.
www.sbrcurnet.nl/nbc
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De kiezer heeft gesproken. Hoe de uitslag ook is gevallen, vergeet u niet dat de kansarme kinderen in uw 
gemeente een kans verdienen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zorgen ervoor dat kinderen waarvan 
de ouders het niet kunnen betalen, toch naar een sportvereniging of muziekles kunnen. Deze veelal kwetsbare 
kinderen kunnen niet meedoen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze lopen allerlei kansen mis die andere 
leeftijdsgenootjes wel hebben. Kinderen die aan sport en/of cultuur doen leveren betere leerprestaties, komen in 
een kansrijk sociaal netwerk, hebben minder kans op overgewicht en komen minder snel in aanraking met dure 
jeugdzorg en justitie! Wij werken graag met u samen om kinderen in armoede in uw gemeente de kans te geven 
om zich te positief te ontwikkelen.

Alle kinderen moeten kunnen meedoen! Kies daarom nu partij 
voor de kinderen en werk als gemeente met ons samen. Wij nemen 
u veel werk uit handen, bereiken veel kinderen en werven daarnaast 
aanvullende fondsen.

Meer informatie: jeugdsportfonds.nl en jeugdcultuurfonds.nl



Kijk op www.cs-vng.nl
voor congressen die u niet wilt missen

VNG Belastingconferentie 2014: 
Contact geen bezwaar
25 en 26 maart Veldhoven

4-daagse Masterclass 
Innovatiekracht in gemeenten
start 3 april Utrecht

Emergency Conference
8, 9 en 10 april Rotterdam

Herziene model-algemene 
subsidieverordening (ASV)
15 april Eindhoven

Bestuurlijke tafel: Fraude awareness 
aan de gemeentebalie
16 april Apeldoorn, 21 mei Tilburg

Inspiratiefestival Maatschappelijke 
initiatieven & gemeenten
27 juni Lelystad

2-daagse Masterclass GGZ Jeugd: 
Aan de slag
diverse data en locaties

1

2

3

4

5

6

7

Advertentie
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een aantal zelfstandige  
bestuursorganen. 

 Hans de Boer wordt 1 juli 
de nieuwe voorzitter van VNO-
NCW. Hij is benoemd voor een 
periode van drie jaar. De hui-
dige voorzitter Bernard Wien-
tjes is, na herbenoemingen, 
negen jaar voorzitter geweest. 
De Boer is nu nog directievoor-
zitter van projectontwikkelaar 
LSI Project Investment. Daar-
naast is hij lid van een reeks 
adviescommissies bij bedrijven 
en overheden. In het verleden 
was hij onder meer voorzitter 
van de Taskforce Jeugdwerk-
loosheid (2003-2007) en voor-
zitter van MKB-Nederland 
(1997-2003). Ook was hij initia-
tiefnemer van herintroductie 
van de ambachtsscholen in 
Nederland, de Vakcolleges.

Gemeenten

 Francisca Ravestein (D66) 
wordt 25 juni burgemeester 
van Pijnacker-Nootdorp. Ze 
vervult op dit moment nog 
dezelfde functie in Opsterland. 
Daarvoor was ze onder meer 
wethouder in Renkum en 
waarnemend burgemeester 
van Beverwijk. De huidige 
burgemeester van Pijnacker-
Nootdorp, CDA’er Rik Bud-
denberg, besloot vorig jaar 
zich niet meer beschikbaar te 
stellen voor een derde termijn 
als burgemeester. Hij neemt 
half juni afscheid van de ge-
meente.  

 Joost van Oostrum is voor-
gedragen als nieuwe burge-
meester van Berkelland. De 
VVD’er vervult deze functie al 
zeven jaar in Rhenen. In de 
jaren daaraan voorafgaand was 
hij onder meer raadslid en 
wethouder in Houten en Sta-
tenlid in Utrecht. De beëdiging 
en installatie van Van Oostrum 
in Berkelland gebeurt waar-
schijnlijk tijdens een buitenge-
wone raadsvergadering op  
4 juli. De huidige burgemees-
ter Hein Bloemen (CDA) gaat 
op 1 juli met pensioen. 

 CDA’er Koos Karssen gaat  
1 november aan de gang als 
waarnemend burgemeester 
van Maasssluis. Hij is op dit 
moment burgemeester van 
dezelfde gemeente, waar hij  
1 november eervol ontslagen 
wordt vanwege het bereiken 
van de pensioengerechtigde 
leeftijd (70 jaar). Gelet op de 
openstelling van een aantal 
burgemeestersvacatures direct 
na de gemeenteraadsverkiezin-
gen waardoor de vacature van 
Maassluis pas dit najaar be-
schikbaar komt én intensive-
ring van de samenwerking 
tussen Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen hebben de fractie-
voorzitters de commissaris van 
de Koning verzocht om Kars-

sen tot waarnemend burge-
meester te benoemen voor de 
periode van één jaar. 

 Het college van B en W van 
de Brabantse gemeente Son en 
Breugel heeft Rien Schalkx 
benoemd tot gemeentesecreta-
ris. Hij begint op 1 mei in zijn 
nieuwe functie. Schalkx, al in 
dienst van Son en Breugel als 
directielid, is de opvolger van 
Ad van Etten die na tweeën-
twintig jaar terugtreedt als 
gemeentesecretaris. De afde-
lingshoofden Ad Ras (Veilig-
heid en Wijkbeheer) en Luc 
Wijnheijmer (Ruimte en  
Samenleving) zijn benoemd  
tot eerste en tweede loco- 
secretaris. 

 Gemeentesecretaris Peter 
van der Veer van Culemborg 
verruilt deze gemeente voor 
Veenendaal. Hij wordt daar per 
1 april directielid. Van der Veer 
begon bijna twaalf jaar geleden 
bij de gemeente Culemborg als 
sectordirecteur bedrijfsvoering. 
In 2006 werd hij gemeentese-
cretaris. 

  Jozef Kersten is sinds  
10 februari raadsgriffier van 
Arnhem. Hij werkt al sinds 
2003 bij deze gemeente als 
raadsadviseur. Kersten volgt 
Henk van den Berg op die, 
sinds het vertrek van Etienne 
Hesen in juli 2013, de functie 
van waarnemen griffier ver-
vulde.

Andere organisaties

 Tjerk Bruinsma is op  
5 maart door het algemeen 
bestuur van het samenwer-
kingsverband Holland Rijn-
land aangewezen als lid van het 
dagelijks bestuur. De nieuwe 
burgemeester van Alphen aan 
den Rijn wordt hiermee ver-
antwoordelijk voor de porte-
feuille Natuur en Landschap 
van de regio. In het bestuur 
ontstond een vacature door het 

vertrek van waarnemend bur-
gemeester Bas Eenhoorn van 
Alphen aan den Rijn. Hij stapte 
1 januari dit jaar op vanwege de 
fusie van Alphen aan den Rijn, 
Boskoop en Rijnwoude tot de 
nieuwe gemeente Alphen aan 
den Rijn.  

 Frank Kerckhaert, oud-
burgemeester van Hengelo, is 
begin maart toegetreden tot de 
Onderzoeksraad Integriteit 
Overheid. Dat geldt ook voor 
Kitty Roozemond, tot voor 
kort directeur Interprovinciaal 
Overleg en eerder onder andere 
vicevoorzitter FNV. De onder-
zoeksraad is een onafhankelijk 
onderzoeksorgaan voor mel-
dingen van vermoede integri-
teitsmisstanden binnen Rijk, 
politie, Defensie, gemeenten, 
provincies, waterschappen en 



Toch krijgen ook politieke ambtsdragers te maken met agressie en geweld.
 

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak helpt namens het ministerie van BZK gemeenten 

bij het voorkomen en aanpakken van agressie en geweld tegen medewerkers en politieke 

ambtsdragers: burgemeesters, wethouders en raadsleden. Het expertisecentrum biedt 

gratis informatie en instrumenten waarmee gemeenten zelf de juiste maatregelen kunnen 

nemen. Zoals een stappenplan of een overzicht van aanbieders van agressie-trainingen.

www.evpt.nl/gemeenten

‘Agressie en geweld horen 
niet in mijn gemeente’
Claire, burgemeester



Hoe gaan gemeenten de nieuwe taken in 
het sociale domein ter hand nemen? 
Wat doen ze als het budget op is en er 
nieuwe zorgaanvragen komen? Stuurt 
de raad zijn wethouder naar huis als een 
kind aan de aandacht van jeugdzorg is 
ontsnapt? Debatteer mee over deze en 
andere vragen tijdens ‘VNG Magazine 
Debat On tour’. 

In de aanloop naar het VNG-Jaarcongres 
2014 organiseren VNG Magazine en 
Congres- en Studiecentrum VNG drie 
bijeenkomsten voor burgemeesters, 
wethouders, raadsleden, gemeente-
secretarissen en griffi ers. In VNG 

Magazine verschijnt steeds een voor- en 
nabeschouwing. Het thema is gelijk aan dat 
van het VNG-Jaarcongres: Zo doen we dat. 
We gaan meer voor elkaar betekenen. 

De debatten zijn op:
• 24 april in Dordrecht over jeugdzorg
• 8 mei in Zwolle over langdurige zorg
• 21 mei in  ’s-Hertogenbosch over participatie

Locatie: de raadzaal
Tijd: 15.30-18.00 uur  

Voor meer informatie en inschrijving 
ga naar www.cs-vng.nl of stuur een mail 
naar cs@vng.nl. Twitter: #vngmdebat
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VNG Nieuws staat onder verantwoordelijkheid van de
Directie Communicatie, verenigingsnieuws@vng.nl. 

Donderdag 6 maart ontmoetten 
tweehonderd Oud-VNG’ ers en hui-
dige VNG’ers elkaar in het Atrium. 
Initiatiefnemer Leo van de Kerkhof 
en Jantine Kriens hielden een toe-
spraak over de totstandkoming van 
het Netwerk Oud-VNG’ers, dat nu 
officieel van start gaat. In april zal een 
nieuwsbrief verschijnen en komt er 
informatie over een tweede, meer 
inhoudelijke bijeenkomst. Op vng.nl/
oudvngers is onder andere informa-
tie te vinden over het netwerk, de  
LinkedIn-groep en het servicepunt.
Foto’s: Jaap Pop en Annelies Schouten

Hartelijk weerzien van Oud-VNG’ ers



Masterclasses en leernetwerken 
voor raadsleden

bij ieder ander beleidsthema draait het 
om kaders stellen, controleren en na-
tuurlijk het vertegenwoordigen van de 
inwoners. ‘Als je het zo bekijkt, is er 
niks nieuws onder de zon voor de raad. 
Door praktijkvoorbeelden, handige tips 
en het delen van kennis proberen wij de 
raadsleden zich daar bewust van te 
maken’, aldus Rozenberg. 

De reacties van de raadsleden en grif-
fiers zijn positief. Deelnemers geven 
aan de tips en interactie met collega- 
raadsleden te waarderen. ‘Ik heb nieu-
we dingen geleerd vanuit het perspec-
tief van het raadslid. Van grote toege-
voegde waarde.’

Zijn er dan helemaal geen zorgen? 
‘Jawel’, zegt de docent. ‘Wat wij zien is 
dat gemeenteraden maar mondjesmaat 
op de trein van de wethouders en amb-
tenaren zijn gestapt. De tijdsdruk is 
enorm. Het vooraf en tijdig meenemen 
van raden is er vaak niet bij.’

Gemeenteraadsleden staan in de komende raadsperiode voor belangrijke uitdagingen. De VNG 
ondersteunt hen daarbij met masterclasses over de drie decentralisaties, die vooral gericht zijn op 
kennisoverdracht en kennisuitwisseling. Het leernetwerk heeft een meer interactief karakter, de 
nadruk ligt hier op het leren van elkaar, intervisie. Aanmelden? Kijk op www.vng.nl/raadsleden  
voor de data.

Leernetwerk voor raadsleden

De VNG wil in samenwerking met 
raadsleden en griffiers het werk van 
gemeenteraden versterken, door middel 
van leernetwerken. De bijeenkomsten 
hebben het karakter van een werkplaats 
met interactieve werkvormen voor ken-
nisuitwisseling, kennisontwikkeling en 
ontwikkeling van vaardigheden. Uiter-
aard is er tijdens de bijeenkomsten veel 
aandacht voor de decentralisaties in het 
sociaal domein. Maar ook regionalise-
ring en het veranderende ambt van 
raadsleden zijn belangrijke onderwerpen.
De afgelopen maand waren er al drie 
bijeenkomsten voor (kandidaat)raadsle-
den. Door middel van creatieve oefenin-
gen en discussies (her)ontdekken de 
raadsleden wat het ambt inhoudt. De 
raadsleden komen naar het leernetwerk 
om even uit het alledaagse te zijn en in 
‘de tuin van de buren’ te kijken. Ze wil-
len netwerken en eraan herinnerd wor-
den waarom ze raadslid willen worden.

VNG chatsessie installatie gemeenteraad
twee uur klaar om allerlei vragen direct te 
beantwoorden.

De chatsessie gaat over de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers, de verkiezingen en 
de installatie van de gemeenteraad op 27 
maart en is een aanvulling op de informatie 
die op vng.nl staat. Deze chatsessie is be-
stemd voor medewerkers bij gemeenten die 
over een van deze onderwerpen vragen 
hebben.

Aanmelden
De chatsessie is  
op woensdag  
26 maart van  
10.00 tot 12.00 uur.
 
Aanmelden voor de chatsessie kan via  
het aanmeldformulier op www.vng.nl/
politiekeambtsdragers. 

Op woensdag 26 maart organiseert de 
VNG een chatsessie voor vragen van ge-
meenten rondom de installatie van de 
gemeenteraad. Dus wilt u snel antwoord 
op uw vragen over dit onderwerp en 
meteen even kunnen sparren, chat dan 
mee!

Voor deze chatsessie zitten medewerkers 
van de expertisecentra College voor Ar-
beidszaken én Lokaal Bestuur en Recht 

Masterclass drie decentralisa-
ties voor raadsleden 

De VNG is vorig jaar zomer gestart met 
het organiseren van Masterclasses voor 
raadsleden op het gebied van de drie 
decentralisaties in het sociaal domein 
(Masterclass 3D’s: van denken naar 
doen).

Frank Rozenberg, raadslid en docent 
voor VNG Academie, legt uit wat de 
toegevoegde waarde van de masterclass 
3D’s voor raadsleden is: ‘Wij constateren 
dat veel raadsleden door de bomen het 
bos niet meer zien. Informatie over de 
decentralisaties is er genoeg, maar hoe 
gebruik je die informatie? En wat is 
eigenlijk relevant voor jou als raadslid? 
Dat is bijvoorbeeld niet het keukentafel-
gesprek dat wordt gevoerd of het bekos-
tigingsmodel dat wordt gebruikt. De 
uitvoering is een collegetaak.’
De rol van het raadslid staat duidelijk 
centraal tijdens de masterclass. Net zoals 
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POWER

Meehelpen je gemeente of provincie besturen en verbeteringen in jouw omgeving aan 

te  brengen is het mooiste wat er is. Maar het vraagt wel wat. Tijd, maar ook inzet, 

vermogens en vaardigheden.

De training POWERraadslid helpt je om het nóg beter te doen, 

effectiever aan de slag te gaan en je zichtbaarheid te vergroten. 

In vier inspirerende workshops komen de meest essentiële 

 vaardigheden voor het volksvertegenwoordigerschap aan bod.

De training geeft korte maar intensieve aandacht 
aan de belangrijkste punten uit het raadswerk: 

oe zorg je dat je vragen en standpunten opvallen? 

oe maak je van jouw idee beleid? 

oe blijf je in contact met je achterban?

oe maak je het verschil in het debat? 

DIT LEER JE: 
Inzicht krijgen in welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om effectief als 

raadslid op te treden

Duidelijk en overtuigend spreken in de raad en daarbuiten

Effectief debatteren: krachtig je standpunt presenteren en verdedigen

Onderscheid maken door het effectief inzetten van je Personal Branding

Beïnvloeden van je gunfactor en het toevoegen van waarde door gericht gebruik 

van Social Media

Digitaal lezen: snel en effectief lezen op je iPad

Lees meer in minder tijd door slimme snelleestechnieken

GEEF JE (AANSTAAND) RAADSLIDMAATSCHAP EEN BOOST!

Schrijf je in voor 

de training op 

17 mei 2014 of
21 juni 2014 in 
BCN Utrecht CS 
Ga naar 

kluwer.nl/opleidingen 

of scan de QR Code.

RAADSLID

www.kluwer.nl/opleidingen

In één dag alle tips 
en technieken om 
jouw ZICHTBAARHEID, 
AUTHENTICITEIT en 
EFFECTIVITEIT in jouw 
rol als raadslid te 
vergroten!

Dagvoorzitter:

John Bijl
bekend van de column 

de Mystery Burger van 

Binnenlands Bestuur



Wethouders  
presenteren 
Handreiking 
kindcentra

den enzovoort sterk verbeteren. Kind-
centra zijn in die zin belangrijke ‘vind-
plaatsen’, dus is het belangrijk om een 
verbinding te maken met bijvoorbeeld de 
jeugdzorgtaak.

Nieuwe gezichten
De kopgroep gaat ook na de gemeente-
raadsverkiezingen verder, maar dan met 
veel nieuwe gezichten. Er is nog een hoop 
werk te verzetten: ‘We hebben markerin-
gen gezet. Nu moeten we dat vasthouden 

‘Wij leggen bij de Kamer de problemen 
uit gemeenten neer en we vragen de 
Kamer om met een oplossing te komen.’ 
Zo verwoordde wethouder Ruud  
Grondel (Diemen) in een notendop  
waar de Kopgroep Wethouders voor 
Kindcentra voor staat. Op 7 maart kwa-
men ze bij elkaar bij de VNG.  Ter af-
sluiting van de eerste drie jaar van de  
Kopgroep werd een handreiking over 
gemeentelijk beleid kindcentra gepre-
senteerd. 

In de handreiking Vaart maken, Koplopers van 
Kindcentra doen verslag, staan de goede voor-
beelden van de wethouders en hun kennis 
en ervaring met het in gang zetten van 
lokaal beleid voor kindcentra. Wethouder 
Peeters (Almere) onderstreepte het belang 
van de kindcentra door te stellen dat ge-
meenten met het ontwikkelen van kind-
centra de kansen op preventie van ontwik-
kelingsstoornissen, onderwijsachterstan-

en verder ontwikkelen’, aldus  Janne Oude 
Alink, (Hengelo).   
Daarnaast gaat de Kopgroep meedoen met 
een landelijk initiatief van het Kinderop-
vangfonds en een groep schoolbesturen 
om een passend stelsel voor de kindcentra 
van nul tot twaalf jaar te onderzoeken. De 
groep noemt het de stap naar een wet op 
de Primaire Ontwikkeling. 

Meer informatie hierover staat op vng.nl > 
vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Startpagina’s op vng.nl voor raadsleden en wethouders
Voor raadsleden is er ook een speciale  
startpagina: www.vng.nl/raadsleden. 
Raadsleden vinden hier bijvoorbeeld  
filmpjes Aan de slag als raadslid, Raadgevers 
(factsheets) over diverse onderwerpen en  
informatie over vergadermodellen van  
de gemeenteraad. 

Om de startpagina’s snel te kunnen vin-
den, is de hoofdnavigatie van www.vng.nl 
aangepast. Bent u raadslid, burgemeester 
of wethouder? Klik dan aan de bovenkant 
‘Raadsleden’ of ‘B&W’. U komt dan direct 
op de startpagina terecht. Deze pagina’s 
worden gedurende het jaar regelmatig 
geactualiseerd met nieuwe informatie. 
Gemeenteraadsleden en wethouders ont-
vangen na hun benoeming een felicitatie-
kaart en een e-mail van de VNG om hen te 
attenderen op de informatie. 

In veel gemeenten gaan de collegeonder-
handelingen van start. De VNG heeft de 
informatie die daarbij van belang kan 
zijn in thema’s ondergebracht en ge-
plaatst op een speciaal daarvoor inge-
richte startpagina: www.vng.nl/benw. 

Deze pagina is nieuw en erop gericht om te 
ondersteunen bij de collegeonderhandelin-
gen. De pagina is ook bedoeld om nieuwe 
portefeuillehouders na hun benoeming 
snel wegwijs te maken binnen hun eigen 
portefeuille en relevante maatschappelijke 
onderwerpen. Thema’s en onderwerpen die 
aan de orde komen, zijn onder andere het 
sociaal domein, de gemeentebegroting en 
de jaarstukken, de rechtspositie van wet-
houders, ontwikkelingen op de woning-
markt, het belang van informatieveiligheid 
en Europese kansen voor gemeenten.

Kopgroep Kindcentra tijdens de jaarbijeenkomst (foto: Geraldine Fotografie Leiden)
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Rechtspositie 
Raads- en commissieleden; 
Snel overzicht van uw rechten en plichten over o.a.;

++ onkostenvergoedingen

++ neveninkomsten

++ integriteit

++ sollicitatieplicht

++ ontslaguitkering

 

Rechtspositie 
Burgemeester en wethouders; 
Snel overzicht van uw rechten en plichten over o.a.;

++ ambtstoelage

++ onkostenvergoeding

++ integriteit

++ agressie en geweld

Bestel vandaag nog uw eigen exemplaar

Ga naar www.sdu.nl

NIEUW
2014 EDITIES

De nieuwe rechtspositiepockets 
zijn uit, een must voor iedere 
(nieuwe) politieke ambtsdrager

Rechtspositie Raads- en commissieleden ; isbn 9789012392815 prijs € 34,50 incl. btw.
Rechtspositie Burgemeester en Wethouders; isbn 9789012392761 prijs € 38,90 incl. btw.



Eén uniform voor boa’s openbare ruimte

kledingstukken, de kleur en de plek en het 
gebruik van logo’s. Gemeenten hebben 
wel de mogelijkheid hun eigen gemeente-
logo op het uniform te plaatsen. Behalve 
het klassieke jasje met dasje is er ook een 
variant met een polo.

Gemeenten bepalen zelf of en wanneer ze 

Vrijdag 7 maart werd het modeluniform 
voor de buitengewoon opsporingsamb-
tenaar (boa) openbare ruimte gepresen-
teerd. Daaraan is de afgelopen jaren 
samen met gemeenten en met beroeps-
vereniging Beboa gewerkt.

Handhaven is een vak om trots op te zijn. 
De buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa) openbare ruimte zijn voor burgers en 
bedrijven het meest zichtbaar op straat. 
Hun herkenbaarheid wordt nog groter als 
ze eenzelfde soort uniform dragen. 

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: 
‘Een herkenbaar uniform geeft de boa 
meer gezag omdat hij niet langer de dis-
cussie hoeft aan te gaan over zijn taken en 
bevoegdheden. Daarnaast zorgt het er ook 
voor dat bezoekers in de gemeente de boa 
herkennen. Maar ook bij onderlinge uit-
wisseling van boa’s kan een gezamenlijk 
uniform goed van pas komen.’

Ontwerp
Het modeluniform is een beschrijving van 
de visuele uitgangspunten van een uni-
form. Wat vaststaat is het ontwerp van de 

het boa-uniform gaan gebruiken. Den 
Haag en Eindhoven hebben nu al aangege-
ven dat hun boa’s in het modeluniform 
zullen gaan lopen.

Een beschrijving van het modeluniform 
staat in een handreiking, zie daarvoor: 
vng.nl > veiligheidsbeleid.

De burgemeester, een alledaags ambt 
Rijksmuseum en NRC Handelsblad, in de 
serie Document Nederland. Naast foto’s 
worden op een wand via een beamer live 
twitterberichten van burgemeesters ge-
toond. Zo krijgen de foto’s een extra di-
mensie.
Als we burgemeesters zien, dan zijn ze 
doorgaans in functie: ze treden op bij cala-
miteiten of staan in vol ornaat naast de 
koning(in). Fotograaf Lixenberg brengt 
juist een alledaags ambt in beeld. In Am-
sterdam, Zeewolde én in Ferwerderadiel, 
Tubbergen, Kerkrade, Rotterdam en di-
verse andere gemeenten keek zij mee en 
legde de werkcultuur van de eerste burger 
nauwgezet vast. 
Daarbij trof zij een uitermate beheerst 
Nederland, de zaken goed georganiseerd 
tot in de kleinste details. Het fietspad, het 
vakantiepark, de bedrijven, het beheer van 
het land, de veteranen en de naturalisatie 
van nieuwe Nederlanders, alles gaat de 
burgemeester ter harte. 

Het gelijknamige boek met alle foto’s is 
tijdens de expositie verkrijgbaar voor 
slechts € 12,50 via het NGB. Zie: 
www.burgemeesters.nl/vngexpo.

Wilt u een bezoek brengen aan de foto-
tentoonstelling? Neem dan van tevoren 
contact op met de VNG via het Informatie-
centrum, tel: 070-373 8393.

Woensdag 12 maart openden Bernt 
Schneiders (voorzitter Nederlands Ge-
nootschap van Burgemeesters, NGB) en 
Jantine Kriens (voorzitter directieraad 
VNG) de foto-expositie De burgemeester, 
een alledaags ambt. Deze tijdelijke expo-
sitie is te zien bij de VNG en georgani-
seerd op initiatief van de kunstcommis-
sie van de VNG, in samenwerking met 
het NGB.

Bernt Schneiders is zeer verheugd dat bij 
de VNG het ambt van burgemeesters op 
deze wijze wordt uitgelicht. Waarop Jan-
tine Kriens aansloot met de boodschap: 
‘Het is onze ambitie om de lokale praktijk 
naar Den Haag te halen, deze prachtige 
foto’s doen dit.’
De expositie is tot eind mei. De foto’s zijn 
gemaakt door Dana Lixenberg en komen 
uit een bestaande fotodocumentaire, ge-
naamd De Burgemeester. Deze documentaire 
werd in 2011 gemaakt in opdracht van het 
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Burgemeester Huisman van Oosterhout, 
NGB-directeur Van Bennekom en bur-
gemeester Gerbrandy van Achtkarspelen 

Fo
to

: A
rie

 R
aa

ph
or

st



VacatureSpot

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt 
de Gemeente wet toegankelijk voor raadsleden en 
anderen die actief zijn binnen de lokale overheid.

Wat mag er nu wel en wat niet? In artikelen staan 
soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in 
de zin van wat wel of niet mag. 

Met deze uitgave bij de hand is het makkelijk en 
snel op te zoeken wat de boodschap is die de 
Gemeentewet wil geven.

Gemeentewet
De

in
eenvoudig
Nederlands

Bestel nu op www.sdu.nl

Het complete overzicht van vacatures binnen de gemeenten voor 
hoger opgeleiden. Het betreft vacatures die in diverse media 

zijn gepubliceerd in week 10 en 11.

In samenwerking met

VNG Magazine is het offi  ciële orgaan van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vragen aan de VNG? Bel 
VNG Informatiecentrum, tel. 070-373 83 93, 
informatiecentrum@vng.nl

Hoofdredacteur
Simon Kooistra

Redactie
Leo Mudde, Marten Muskee, 
Monique Westenbroek en Paul van der Zwan

Redactieadviesraad
Gertie Bertrand, Mark de Boer, Pieter 
Broertjes, Frits Huis, Simon Kooistra, 
Jantine Kriens, Michiel Pijl, Sietske Pijpstra, 
Marceline Schopman, Dineke Sonderen, 
Vera de Witte

Medewerkers aan dit nummer
Rineke van Houten, André Krouwel, 
Klaas Salverda

Redactiesecretariaat
Mirjam van Hoorn
Postbus 20025, 2500 EA Den Haag
redactie@vngmagazine.nl
tel. 070-3780586
fax 070-7999840
 
VNG Nieuws
Marjorie van der Gaag, Sanderella Plak
verenigingsnieuws@vng.nl

Basisontwerp 
Staal&Duiker bno, Haren

Vormgeving
Monique Westenbroek

Bladmanager
Dineke Sonderen, Sdu Uitgevers
tel. 070-3789924

Advertenties
Boyke Rajbalsing, Sdu Uitgevers
tel. 070-3780703
b.rajbalsing@sdu.nl
Postbus 20025
2500 EA Den Haag

Abonnementen
Gratis voor burgemeesters, wethouders, 
gemeentesecretarissen, raadsleden, raads-
griffi  ers, parlementariërs en ambtenaren 
vanaf schaal 10 bij (deel)gemeenten en 
stads- en streekgewesten.
Aanvragen en wijzigingen: 
www.vng.nl of vngleden@vng.nl

VNG Magazine is voor visueel gehandicapten 
met een gratis abonnement ook te lezen via 
www.grenzelooslezen.nl/vngmagazine. 
Aanmelden: vngleden@vng.nl of 
070-3738020.

Betaalde abonnementen
Prijs jaarabonnement: 
127,50 euro (excl. btw)
Sdu Klantenservice, www.sdu.nl/service, 
tel. 070-3789880.
Schriftelijk opzeggen uiterlijk twee maanden 
vóór het einde van de abonnements periode 
bij Sdu Klantenservice, 
Postbus 20014, 2500 EA Den Haag.

Druk
Senefelder Misset, Doetinchem

©  

ISSN 1566-1636
  

Automatisering/ICT 
NH Proces Coördinator 

Zaanstad www.gemeentebanen.nl 11
UT Sharepoint-kenner 

Amersfoort www.werkenbijdeoverheid.nl 11

Bestuurlijk 
LI Afdelingshoofd Advies & Kwaliteit 

Roerdalen www.igom.nl 11
ZH Raadsadviseur 

Binnenmaas www.intermediair.nl 10

Dienstverlening/facilitair 
NB Contractmanager Facilitaire Zaken 

’s-Hertogenbosch www.gemeentebanen.nl 11

Financieel/economisch 
LI Medewerker Financieel Beheer 

Mook en Middelaar www.gemeentebanen.nl 11
LI Teamleider Projecten 

Venlo www.intermediair.nl 11
UT Treasurer 

Utrecht www.loopbaancentrum-  
  utrecht.nl 11

Juridisch/Fiscaal 
ZH Juridisch kwaliteitsmedewerker 

Lansingerland www.gemeentebanen.nl 11
LI Lid bezwarencommissie 

Mook en Middelaar www.gemeentebanen.nl 11

Openbare orde en veiligheid 
NH Senior beleidsadviseur Openbare 
 Orde en Veiligheid 

Haarlemmermeer www.gemeentebanen.nl 11

Ruimtelijke ordening
ZH Acquisiteur 

Pijnacker-Nootdorp www.werkenbijdeoverheid.nl 11
ZH Afdelingshoofd Stadsontwikkeling 

Capelle aan den IJssel www.intermediair.nl 10
UT Beleidsadviseur Vastgoed C 

Stichtse Vecht www.gemeentebanen.nl 11

Sociale zaken/werkgelegenheid 
GE Afdelingshoofd Maatschappelijke 
 Ontwikkeling 

Lochem www.intermediair.nl 11
LI Beleidsadviseur A Jeugd 

Venlo www.intermediair.nl 11
UT Coördinator sociaal dorpsteam 
 Driebergen 

Utrechtse Heuvelrug www.gemeentebanen.nl 11

Verkeer/vervoer/nautisch 
ZH Verkeerskundig Adviseur 

Leiden www.gemeentebanen.nl 11

Verkoop/inkoop 
GE Adviseur Inkoop 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid www.werkenbijdeoverheid.nl 11

Welzijn 
LI Praktijkarts 

Veiligheidsregio Limburg-Noord www.banenpleinlimburg.nl 11



Een multi-functionele sportaccommodatie met 1 wedstrijdzwembad en 
2 doelgroepbaden, 8 indoor sportvelden, 48 douches en 2.000 tribuneplaatsen 
voor circa 300.000 gebruikers per jaar. 

Gefi nancierd met zekerheid. Door de Gemeentebank.

Iedere gemeente geeft om de gezondheid van haar inwoners. Het stimuleren 

van sportbeoefening en het streven naar een hoog voorzieningenniveau gaan 

dan ook vaak hand in hand. Dat vraagt om een gezonde fi nanciële exploitatie 

met een scherp oog op de conditie van de gemeentelijke reserves. Daar past 

een nuchtere, solide financiering van de NWB Bank. De Gemeentebank.

Postbus 580, 2501 CN Den Haag  t 070 416 62 66  e info@nwbbank.com   www.nwbbank.com
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