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Voorwoord

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar burgemees‑

ters niet door de bevolking worden gekozen. De laatste keer dat werd 

geprobeerd een direct gekozen burgemeesterschap in te voeren 

– door de toenmalige D66‑minister voor Bestuurlijke Vernieuwing 

Thom de Graaf – strandde het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Toch 

is er sindsdien wel iets veranderd. Formeel wordt de burgemeester 

nog steeds benoemd door de Kroon, maar doorgaans valt de keuze 

op de kandidaat die door de gemeenteraad is voorgedragen. De 

jarenlange praktijk van het ‘parachuteren’ van burgemeesterskandi‑

daten uit het Haagse politieke circuit in grote en middelgrote steden 

is daardoor flink ingeperkt. Ondanks deze versterking van de lokale 

democratie zijn er tekenen dat het onderwerp van de direct gekozen 

burgemeester binnen afzienbare tijd weer op de agenda zal staan.

Twee ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Ten eerste het relatief 

grote aantal burgemeesterscrises  in het afgelopen decennium. 

Een van de functies van het burgemeestersambt is het brengen 

van bestuurlijke rust, stabiliteit en continuïteit door een boven 

de partijen staande figuur. Maar dat is moeilijker geworden nu 

de burgemeester de facto door de gemeenteraad wordt benoemd, 

en daarmee een politiek afhankelijker en kwetsbaarder positie 

inneemt. De burgemeester is wat dat betreft meer op een wethouder 

gaan lijken, hij is afhankelijk van het vertrouwen van de raad. Er zijn 

inmiddels tal van voorbeelden van burgemeesters die de sympathie 

van de bevolking genoten, maar toch het veld moesten ruimen. Bij 

zijn gedwongen vertrek als burgemeester van Maastricht eerder dit 

jaar pleitte Gerd Leers dan ook voor een gekozen burgemeester met 

een eigen mandaat, wethouders en een politiek programma. 

Een tweede ontwikkeling is de opmars van de burgemeester in 

het veiligheidsdomein. Traditioneel heeft de burgemeester altijd 

bevoegdheden gehad op het terrein van de openbare orde. In de 

loop der jaren werden dat openbare orde en veiligheid, en vervol‑

gens raakte het begrip ‘integrale veiligheid’ in zwang, ooit bedacht 

door de voormalige Rotterdamse burgemeester Bram Peper. Door 

een hele serie wettelijke maatregelen kan de burgemeester tegen‑

woordig met een beroep op openbare orde en veiligheid tal van 

ingrijpende maatregelen nemen, zowel in de publieke ruimte als 

achter de ‘voordeur’. Er zit een zekere logica in de gedachte dat een 
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persoon met zoveel bevoegdheden dan ook direct verantwoording 

moet kunnen afleggen aan de kiezers.

Los daarvan is er momenteel een discussie gaande over de 

wenselijk heid van het optuigen van het burgemeestersambt met 

zoveel bevoegdheden. Ook uit de kring van burgemeesters zelf 

komen kritische geluiden. De vraag is gerechtvaardigd of burge‑

meesters wel kunnen worden belast met zoveel verschillende taken 

en rollen. De idee dat op één punt en in één persoon alle kennis 

en feiten over de veiligheidssituatie uiteindelijk samen komen en 

vandaaruit leiden tot een wijs besluit, is wellicht aantrekkelijk, maar 

is het niet een nostaligisch verlangen naar de overzichtelijkheid en 

kleinschaligheid van het dorpsplein? Deze en andere vragen komen 

uitgebreid aan bod in deze aflevering van Justitiële verkenningen.

In het openingsartikel van Korsten staat ‘de vallende burgemeester’ 

centraal, een fenomeen dat in de afgelopen tien jaar veel vaker is 

voorgekomen dan ooit daarvoor. Sinds 2000 zijn meer dan vijftig 

burgemeesters tot vertrek uit het ambt gedwongen of vrijwillig 

‘onder druk’ opgestapt. Los van specifieke lokale factoren die tot de 

val van burgemeesters kunnen leiden, blijkt uit onderzoek dat er wel 

degelijk bepaalde risicopatronen bestaan: de uitglijder (meestal een 

integriteitsprobleem), de ‘misfit’ (het klikte niet tussen burgemees‑

ter en gemeente), de gebrekkige verbinding (een zwakke procesrol 

van de burgemeester) en het wespennest (de probleemgemeente). 

Vooral falen in de procesrol van schakelen en verbinden is een 

belangrijke oorzaak voor gedwongen vertrek. Volgens de auteur is de 

Kroonbenoeming als vertrouwensgrondslag betekenisloos gewor‑

den nu het burgemeesterschap berust op politiek vertrouwen van de 

gemeenteraad. Daarmee is de burgemeester meer en meer gelijkenis 

gaan vertonen met wethouders die slechts functioneren op basis 

van de vertrouwensregel.

Karsten, Schaap en Verheul stellen vervolgens in hun bijdrage 

de vraag aan de orde wat voor type leider de Nederlandse burge‑

meester zou moeten zijn in een veranderende maatschappelijke en 

 bestuurlijke omgeving. Zij brengen de taken, rollen en dilemma’s 

van het burgemeestersambt in kaart aan de hand van een typologie 

en verbinden deze met leiderschapsstijlen van burgemeesters. 

In de internationale literatuur wordt wel onderscheid gemaakt 

tussen ‘sterk’ en ‘zwak’ leiderschap (als neutrale categorieën om de 

verhouding tussen burgemeesters en andere actoren te kenschetsen, 

dus niet normatief). ‘Sterk’ lokaal leiderschap is individueel, per‑
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soonlijk en richtinggevend en vereist een hoge mate van persoonlijk 

gezag en controle over (financiële) middelen. Het wordt in verband 

gebracht met besluitvorming met een dualistisch karakter. ‘Zwak’ 

leiderschap wordt gekenmerkt door verbinden en faciliteren. Deze 

leiderschapsstijl wordt geassocieerd met collectieve besluitvorming 

en een streven naar consensus. De auteurs signaleren spanningen 

tussen de verschillende taken en rollen en menen dat burgemeesters 

niet alles kunnen. Zij, dan wel de wetgever, zullen moeten kiezen. Ze 

constateren tevens dat Nederlandse burgemeesters in vergelijking 

met hun direct gekozen collega’s in het buitenland relatief zwak zijn. 

Datzelfde geldt voor de rol van burgemeesters in de lokale besluit‑

vorming, die in Nederland over het algemeen collegiaal van aard is.

Wie zijn de 430 burgemeesters in Nederland, wat zijn hun achter‑

gronden? In een korte profielschets, samengesteld door Van 

Bennekom, is te lezen hoe het burgemeesterschap is verdeeld over 

categorieën als leeftijd, geslacht, opleiding, politieke achtergrond, 

enzovoort.

Een persoonlijke visie op het burgemeestersambt wordt gegeven 

door Eenhoorn, die zelf jarenlang burgemeester was in verschil‑

lende gemeenten. De auteur beschrijft de veranderingen in het vak, 

in de bestuurlijk‑politieke verhoudingen en in de maatschappelijke 

verwachtingen van de burgemeester. Als burgemeester moet je de 

verschillende rollen goed kunnen onderscheiden, het is een spel, zo 

meent hij. Er worden enige kanttekeningen geplaatst bij de grotere 

bevoegdheden die de burgemeester heeft gekregen op het terrein 

van openbare orde en veiligheid en bij de neiging van burgemeesters 

om – vaker dan vroeger – hard op te treden. De auteur signaleert 

ook dat sommige dingen niet veranderd zijn, bijvoorbeeld als het 

gaat om integriteit (‘niet alleen een kwestie van feiten, maar ook 

van beeldvorming’) en om politieke realiteiten (‘de raad heeft altijd 

gelijk’). 

Nederlandse en Vlaamse burgemeesters kennen verschillende 

overeenkomsten. Het zijn vrijwel de enige burgemeesters in Europa 

die nog (formeel) benoemd worden. En ook qua bevoegdheden en 

de rol ten opzichte van andere organen – het college, de gemeen‑

teraad – zijn er gelijkenissen. Maar er zijn ook enige opvallende 

verschillen. Deze worden door Van Ostaaijen geanalyseerd, met de 

bedoeling het Nederlandse debat over de toekomst van de burge‑

meester te stimuleren. De auteur bespreekt achtereenvolgens de rol 

van de Vlaamse burgemeester in de lokale politiek, de relatie van de 
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burgemeester met de lokale gemeenschap en het combineren van 

meerdere politieke mandaten. De Vlaamse praktijk laat zien dat de 

burgemeester daar veel meer een politieke figuur is en een steviger 

persoonlijke band heeft met de bevolking.

Vervolgens wordt de aandacht verlegd naar de discussie over de 

toegenomen bevoegdheden van de burgemeester op het terrein 

van openbare orde en veiligheid. Eerst belichten Engbertsen en 

Cornelissen de achtergronden van het beleid van de afgelopen jaren 

om het burgemeestersambt op te tuigen met bevoegdheden die 

veel verder gaan dan de machtsmiddelen die hij altijd al had op het 

terrein van openbare orde. Onder invloed van maatschappelijke 

ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan een burgemeester 

die snel maatregelen kan nemen, ook als deze ingrijpen in de 

persoonlijke levenssfeer van burgers. Te denken valt aan tijdelijke 

uithuisplaatsing bij huiselijk geweld, het plaatsen van camera’s in 

de openbare ruimte, het aanwijzen van ‘veiligheidsrisico gebieden’ 

waar preventief kan worden gefouilleerd en het opleggen van 

gebiedsverboden aan personen die overlast veroorzaken. En er ligt 

nog een wetsvoorstel dat de burgemeester in staat stelt in te grijpen 

in probleemgezinnen. Ook het wetsvoorstel bestrijding voetbal‑

vandalisme en ernstige overlast voorziet de burgemeester van weer 

nieuwe bevoegdheden. 

De auteurs betogen dat de burgemeester geen ‘alleskunner’ of 

‘superman’ hoeft te zijn om al deze taken naar behoren te vervul‑

len. Het gaat er vooral om dat hij een goede informatiepositie heeft 

van waaruit hij kan beoordelen of maatregelen nodig zijn en welke 

partners daarbij moeten worden ingeschakeld. Daartoe is onder 

meer nadere uitbreiding en intensivering van het driehoeksoverleg 

met de officier van justitie en de korpschef gewenst. De regisseursrol 

van de burgemeester zou volgens de auteurs nader moeten worden 

gemarkeerd door in de Gemeentewet de bepaling op te nemen dat 

de burgemeester ‘toeziet’ op de integrale veiligheid in de gemeente. 

Het tweede artikel over de dominantere rol van de burgemeester 

in het veiligheidsdomein is zeer kritisch over deze ontwikkeling. 

 Sackers wijst erop dat de traditionele rol van de burgemeester als 

herder en hoeder van de bevolking in het nauw komt nu er een 

sheriff ster aan zijn ambtsketting is komen te hangen: hij wordt 

steeds meer een veiligheidsbaas die zowel in het publieke domein 

als achter de voordeur optreedt. De burgemeester wordt wel het 

sluitstuk genoemd in de strijd tegen overlast, verloedering en 
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afnemend veiligheidsgevoel. Het is echter maar zeer de vraag of de 

burgemeester die rol kan waarmaken. Voorts rijst de vraag naar de 

mate waarin de burger tegen zijn handhavende burgemeester wordt 

beschermd. Ervaringen tot nu toe wijzen uit dat burgers weinig 

gebruikmaken van de normale bestuursrechtelijke rechtsbescher‑

ming. Aangezien veel nieuwe burgemeesters bevoegdheden een 

punitief karakter hebben en een inbreuk betekenen op verschillende 

grondrechten, meent de auteur dat een procedure voor het EHRM in 

Straatsburg zou kunnen leiden tot het sneuvelen van de wetgeving 

waarop deze bevoegdheden zijn gebaseerd. Want de burgemeester 

is een bestuurder, en geen rechter.

De laatst bijdrage aan dit themanummer is van Bron en Zannoni. 

Zij gaan in op de rol van de burgemeester in crisistijd en proberen 

een antwoord te vinden op de vraag wat de kenmerken zijn van 

een goede crisisburgemeester. Eerst wordt de organisatie van de 

crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland geschetst. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen crises: 

psycho crises die veel maatschappelijke onrust veroorzaken, rellen 

en rampen en ongevallen. Ook recente ontwikkelingen in de samen‑

werking binnen de veiligheidsregio, met het OM, met zorginstanties 

en – binnen het gemeentelijk apparaat – met de gemeente secretaris, 

komen aan bod. De conclusie luidt dat de organisatie van de 

veiligheidsregio in de afgelopen jaren sterk is geprofessionaliseerd, 

hetzelfde geldt voor diverse betrokken partners. Desalniettemin 

blijft de burgemeester op een aantal punten een cruciale rol spelen 

tijdens crisisbeheersing. Veelal is het de burgemeester die beslist 

over het alarmeren van bijvoorbeeld de driehoek of van andere 

partners, die keuzes maakt over het al dan niet informeren van de 

bevolking en die achteraf verantwoording moet afleggen over het 

gevoerde beleid.

M.P.C. Scheepmaker
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