
Staatkundig bestel 

De discussie random 
'het begeerlijke ambt' 
door mr. W.R. van der Sluis 

Het rapport 'Relatie-kiezers-beleidsvorming' van de 
staatscommissie-Biesheuvel besteedt aan drie 
onderwerpen aandacht. Aan de kabinetsformatie en het 
referendum en volksinitiatief wordt aandacht besteed in 
latere nummers van dit blad. In dit nummer wordt de 
benoeming van de burgemeester en de commissaris der 
Koningin aan de orde gesteld. 

Mr. W.R. van der Sluis is sinds 1977 
burgemeester van Hilversum. Voordien 
was hij o.a. algemeen secretaris van 
de ARP, lid van Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

In maart 1984 is het rapport van de staats
commissie-Biesheuvel gepubliceerd. Oit 
rapport draagt de naam 'Relatie-kiezers-be
leidsvorming'. Het bevat onderdelen zoals 
kabinetsformatie, referendum en volksinitia
tief. Ook is een deel ervan gewijd aan de 
benoeming van de burgemeester en de 
commissaris der Koningin. 
Burgemeestersbenoemingen komen her
haaldelijk in de publiciteit. Die betreffende de 
commissaris der Koningin veel minder. Oit 
zal verband houden met het feit, dat er 
slechts 11 functionarissen zijn die dit ambt 
bekleden, terwijl er regelmatig een van de ca. 
750 burgemeesters moet worden ver
vangen. 
lk meen dat ook verder een grate mate van 
parallellie te vinden is tussen de benoeming 
van de burgemeester en die van de commis
saris der Koningin. Het rapport van de com
missie-Biesheuvel wijdt een aantal interes
sante pagina's aan datgene wat met de 
burgemeestersbenoeming verband houdt. 
Voor de insiders zal het allemaal geen 
nieuws zijn. Maar het op een rij zetten van 
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alles wat in dit opzicht ooit aan het menselijk 
brein is ontsproten, is naar mijn mening op 
zichzelf al van grote betekenis. Daarbij voeg 
ik als verdienste van dit onderdeel van het 
commissie-rapport, dat eindelijk eens in een 
16-tal stellingen de voor- en nadelen van het 
benoemen dan wei het verkiezen van een 
burgemeester op een rij zijn gezet. 
lk begin met op te merken dat het benoe
men dan wei het verkiezen van een burge
meester niet het belangrijkste probleem in 
Nederland is; gelukkig niet. Wij zijn in dit land 
sinds jaren gewend, dat een aantal functio
narissen benoemd wordt en een aantal an
dere mensen in diverse overheidsposities 
zijn gekozen. lk geloof ook dater een redelijk 
evenwicht moet blijven bestaan tussen de 
ene groep en de andere. 

lets over het burgemeesterschap 
Het is opmerkelijk, dat sinds de jongste 
grondwetswijziging, dus in de grondwet die 
met ingang van 17 februari 1983 van kracht 
werd, voor het eerst de term 'burgemeester' 
is genoemd. Voordien werd er steeds 
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gesproken over 'de voorzitter van de raad'. 
De taken van de burgemeester en zijn be
voegdheden staan niet iedereen altijd even 
duidelijk voor de geest. Oat betreft ook denk 
ik de functionarissen zelf. Daar is aile aanlei
ding voor als men opmerkt dat de commis
sie, die dit onderdeel van het rapport opstel
de, volgens een bepaalde methode werkend 
constateerde, dat de burgemeester maar 
liefst 371 door verschillende wetten aange
duide taken en bevoegdheden heeft. Voor 
de commissaris van de Koningin is dit aantal 
84. 

Het lijkt mij het beste om enkele van de 
hoofdtaken van de burgemeester nog even 
de revue te Iaten passeren: 
Hij is de voorzitter van de gemeenteraad en 
voorzitter van het college van B. en W. In het 
eerste geval met raadgevende stem en in 
het tweede met gewone en bij staking van 
stemmen zelfs met beslissende stem. 
Ook is hij voorzitter van een of meer raads
commissies; over het algemeen zal dit in 
ieder geval de raadscommissie voor alge
mene bestuurszaken betreffen. 
Hij vertegenwoordigt de gemeente in en bui
ten rechte. Het 'buiten rechte' vertegen
woordigen bezorgt hem een 'pakket' repre
sentatie (openingen, recepties, deelnemen in 
allerlei bestuurlijke organen) die het ambt 
voor de een zeer begeerlijk, maar voor een 
ander minder aanlokkelijk maakt. Hiervoor 
geldt met name: men moet er van houden, 
anders moet men aan dit 'vak' niet be
ginnen. 

De burgemeester voert voor zijn deel beslui
ten van de gemeenteraad en van B. en W. 
uit. Hij is ook belast met de handhaving van 
de openbare orde en de veiligheid. Dit houdt 
in dat politie en brandweer onder hem zullen 
ressorteren, terwijl verder portefeuilles als 
algemene beleidscobrdinatie, voorlichting en 
dergelijke aan hem zullen zijn toevertrouwd. 
Hoe kleiner de gemeente qua inwonertal is, 
hoe meer portefeuilles vaak voor zijn reke
ning komen, omdat die gemeenten meestal 
niet over full-time wethouders beschikken. 

Christen Democratische Verkenningen 2/85 

Het type van de burgemeester 
Vele schrijvers hebben de burgemeester 
aangeduid als magistraat, burgervader, ma
nager, stimulator, coordinator en wat dies 
meer zij. Het hangt ook van de gemeente af 
en vooral van de omvang van die gemeente 
welke rol de burgemeester het beste past. 
Het burgemeesterschap is niet meer het 
ere-ambt dat het vroeger was. Tegenwoor
dig is het een valle dagtaak, die aile aan
dacht van de betrokken functionaris vraagt. 
In ieder geval is het zo, dat de burgemeester 
niet bestaat. Ieder heeft een andere taakop
vatting en geeft een ander accent aan de 
taakuitoefening. 
Juist het feit dat er niet een uniforme taak is, 
maakt dit ambt blijkbaar zeer aantrekkelijk. 
Het aantal sollicitanten naar de vacatures 
vooral in de kleinere plaatsen, neemt steeds 
toe en de commissarissen van de Koningin 
moeten dan ook een groat deel van hun 
werktijd besteden aan selectie van kandi
daten. 

Spanningsveld 
Nog even iets over het spanningsveld dat al 
werd aangeduid: Dient men de burgemees
ter te benoemen dan wei dient hij, hetzij door 
de raad hetzij rechtstreeks door de burgers 
te worden gekozen? 
Er speelt hierbij een aantal factoren op de 
achtergrond. In de eerste plaats of ook bij de 
verdeling van de burgemeestersposten de 
politieke verhoudingen in het gehele land tot 
uidrukking moeten komen. Gesteld kan wor
den dat de gemeenten daar niet zo ver
schrikkelijk veel baat bij hebben. Die zijn 
meer gebaat bij de beste man of de beste 
vrouw op de burgemeesterszetel. De span
ning tussen het benoemd zijn of gekozen 
worden weerspiegelt zich ook in de proce
dure die tot vervulling van de vacant gewor
den post moet leiden. lk doel hier niet zozeer 
op datgene wat een sollicitant zelf doet als 
wei op wat er met hem gedaan wordt. 
In de tweede plaats is er sinds 1972 de 
verplichting om een 'profielschets' te ma
ken. Daartoe begeeft de commissaris van de 
Koningin in de betrokken provincie zich naar 
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de gemeenteraad van de gemeente waarin 
de vacature ontstaan is. Hij heeft met die 
raad een gesprek over datgene wat de ge
meenteraad in acht genomen zou willen zien 
bij de vervulling van de vacature. Namen van 
kandidaten worden daarbij niet genoemd. 
Het verslag van de raadsvergadering, kort
weg de 'profielschets' genoemd, wordt later 
aan de kandidaat toegezonden. 
Men ziet in deze verplichting voor de com
missarissen van de Koningin om de zoge
naamde 'profielschets te halen' al een zeke
re inspraak van de gemeenteraad. Vanaf 
1976 is er nog het verschijnsel van de ver
trouwenscommissie uit de raad bijgekomen. 
In een toespraak, gehouden voor de Noord
hollandse burgemeesters heeft de commis
saris van de Koningin in Noord-Holland, drs. 
R.J. de Wit, op 6 april 1984 vermeld, dat 
anno 1976 in Hilversum het fenomeen van 
de vertrouwenscommissie werd ingescha
keld. Daar wilde men besluiten tot een con
sultatieprocedure en een advisering aan de 
commissaris, die via de gemeenteraad zou 
worden geleid. Na overleg met de commis
saris van de Koning in is toen de opzet geko
zen van de instelling van een vertrouwens
commissie uit de raad, die kandidaten zou 
ontvangen en daarover advies aan de com
missaris zou uitbrengen, een en ander met 
de nadrukkelijke opdracht dat strikte ver
trouwelijkheid in acht zou worden genomen. 
De vertrouwenscommissie maakte daarna 
ook elders opgang. In 1978 heeft minister 
Wiegel getracht werkafspraken te maken, 
die er niet aileen toe moesten leiden om een 
grotere inmenging van de raad bij de beoor
deling van kandidaten in te dammen, doch 
ook om meer uniformiteit in de procedure te 
bewerkstelligen. De minister verbood de ver
trouwenscommissies niet, doch raadde ze 
ook niet aan. 
Minister Van Thijn wilde in 1981 veel verder 
gaan. Ook ten aanzien van de herbenoe
ming wilde hij de gemeenteraad een belang
rijke stem geven. Dit laatste is door minister 
Rood, zijn opvolger, teruggedraaid. 
Het laatste nieuws is te vinden in de brief van 
24 december 1982 van de huidige minister 
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van Binnenlandse Zaken, de heer Rietkerk. 
Hij heeft als het ware de vertrouwenscom
missies gelegaliseerd en het werken met de 
vertrouwenscommissies van spelregels 
voorzien. De instelling ervan is niet verplicht. 
Er werd bij de behandeling van dit onder
werp in de Tweede Kamer een motie aange
nomen waarin de regering werd uitgenodigd 
met de meeste spoed wetgeving voor te 
bereiden ter regeling van de inspraak bij de 
benoeming van burgemeesters. 
De 'vertrouwenscommissie' werd aanvan
kelijk (in 1976/7) in CDA (toen nog KVP + 
ARP + CHU)- en WD-kring niet onverdeeld 
vriendelijk ontvangen. Persoonlijke gesprek
ken en ervaringen maakten mij duidelijk dat 
velen het als een aantasting van de autoriteit 
van Hare Majesteit, de minister van Binnen
landse Zaken, de commissaris der Koningin, 
dan wei van de burgemeester beschouw
den, dat een gesprek tussen de sollicitant en 
vertrouwenslieden uit de gemeenteraad in 
de procedure zou worden ingelast. lk heb 
een topman van 'Groen van Prinsterer' tij
dens een maaltijd aan het einde van een 
studiedag van die vereniging eens in de 
tafelspeech horen spreken over 'iemand die 
zo stom was geweest in contact te treden 
met een vertrouwenscommissie .... '! 
Mijn mening is steeds een andere geweest. 
Niet gehinderd door burgemeesterlijke voor
ingenomenheid vanuit de 'goede oude tijd' 
heb ik mij er steeds over verbaasd hoe er 
iets tegen zou kunnen zijn, dat de wettige 
vertegenwoordigers/bestuurders van mon
dige burgers niet Ianger buiten het benoe
mingsproces worden gehouden. Tot 1976 
was het zo dat 'over u, doch zonder u' een 
burgemeester werd benoemd. Wellicht 
droeg ik die grief mee uit een ervaring in 
1970 opgedaan, toen er in de provincie 
Utrecht een nieuwe commissaris der Konin
gin moest worden benoemd. Het college 
van Gedeputeerde Staten ging op audientie 
bij de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, de heer Beernink. Het gesprek duur
de een uur, maar het college werd er niets 
wijzer van. Om de minister dat lot niet te 
doen delen, wees ik hem, toen hij ons uitqe-
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leide deed, op het laatste van de reeks por
tretten van zijn voorgangers, (getekend door 
wijlen de oud-burgemeester James van 
Gouda), het portret van prof. mr. P.J. Ver
dam. lk zei: 'als die benoemd wordt, zit het 
wei goed'. Beernink glirnlachte op een wijze 
die dat goede als het ware voorspelde .... 
Nog acht ik het een tekort dat voor de 
wethouders en de gerneentesecretaris, die 
niet slechts een keer per maand, doch we
kelijks en soms dagelijks met de burge
meester moeten samenwerken, geen plaats 
in de slotfase van de benoemingsprocedure 
is ingeruimd. Zelf ontmoette ik de wethou
ders en de gemeentesecretaris van Hilver
sum voor het eerst op de dag waarop mijn 
benoeming tot burgemeester bekend 
werd .... ! 

lnvloed van de gemeenteraad 
De strijd om de gemeenteraad meer invloed 
te geven in het proces van de benoeming 
van burgemeesters is niet van de laatste 
jaren. Reeds in het jaar 1879 heeft het toen
malige liberale kamerlid Van Kerkwijk erop 
aangedrongen, dat de burgemeester zou 
worden benoemd nadat door de raad een 
aanbeveling van drie personen door tussen
komst van de commissaris des Konings zou 
zijn ingediend. In 1920 bepleitte de staats
commissie-Oppenheim ook een recht van 
aanbeveling voor de gemeenteraad en in 
1956 herhaalde prof. mr. P.J. Oud dit. 
In 1969 kwam er een initiatief-ontwerp van 
de Tweede-Kamerleden Van Thijn en Frans
sen, dat luidde: 'De raad wordt in de gele
genheid gesteld een aanbeveling van een of 
meer personen in te zenden volgens door de 
Kroon te stellen regelen'. 
En in 1969 kwam er een heel opmerkelijk 
advies van de Dr. Wiardi Beckman Stichting 
waarin wordt voorgesteld dat Gedeputeerde 
Staten beraad houden met de fractie-voor
zitters en de wethouders over de lijst van 
sollicitanten en daarna een aanbeveling aan 
de minister van Binnenlandse Zaken zenden 
met vermelding van het resultaat van het 
beraad. 
Opmerkel'1jk is, dat de reqerinq en de Raad 
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van State in de zeventiger jaren wei de rich
ting uit wilden van meer invloed van de raad 
bij de benoeming van burgemeesters. De 
Tweede Kamer echter heeft dit streven in 
197 4 door middel van de motie-Tilanus af
gestraft. 
Alles bleef zoals het was. Daar achter zit 
natuurlijk het streven om de politieke verhou
dingen in den Iande ook in de verdeling van 
het aantal burgemeesterszetels weer
spiegeld te blijven zien. De eigenlijke strijd 
gaat naar rnijn mening dan ook niet zozeer 
om de kwestie van de benoemde dan wei de 
gekozen burgemeester. 
Wezenlijk is hoever men (lees: de wetgever) 
mag gaan met uitbreiding van de invloed, die 
de gemeenteraad kan uitoefenen op de be
noeming van de burgemeester. Oat is naar 
mijn mening het punt. 
Niernand kan geloven dat een instelling, 
eerst van de profielschets en vervolgens van 
het instituut van vertrouwenscommissies het 
eindpunt is in deze ontwikkeling. Zullen 
diegenen gelijk krijgen, die zeggen dat het 
daarheen gaat, dat met name in gemeenten 
die meer dan 50.000 inwoners hebben en in 
provinc1e-hoofdsteden, de gemeenteraad 
een soort recht van aanbeveling krijgt? Een 
aanbeveling die voorbereid wordt door de 
vertrouwenscommissies. In de kleinere ge
meenten zou dan de vertrouwenscomrnissie 
nog lang het eindpunt van de ontwikkeling 
blijven. Het is boeiend dit proces verder te 
volgen. 

Benoemd of gekozen 
Natuurlijk blijft het strijdpunt van de benoem
de of de gekozen burgemeester de aan
dacht houden. Een van de verdiensten van 
dit rapport is, dat het uit allerlei gegevens 
een 16-tal stellingen ontwikkelt waaruit de 
voor- of de afkeur blijkt; beurtelings pro of 
contra de gekozen dan wei de benoemde 
burgemeester. 
In heel wat stellingen zit een stuk overdrij
ving, bijvoorbeeld in de stelling dat de geko
zen burgemeester de continu'1teit van het 
bestuur in gevaar brengt. Ook is stellig 
overdreven de stelling, dat de benoemde 
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burgemeester een figuur is in strijd met de 
beginselen van de democratie. Wei serieus 
acht ik de stelling, dat de gekozen burge
meester de decentralisatie stagneert. 
Wat is namelijk het geval? De benoemde 
burgemeester heeft een aantal relaties met 
de rijksoverheid, al dan niet via de commis
saris van de Koningin lopend. Welnu, een 
rijksoverheid die geen invloed meer uitoefent 
op de benoeming van de burgemeester, zal 
deze functionaris met minder vertrouwen en 
in elk geval anders tegemoet treden dan 
thans het geval is. Denk maar aan vraag
stukken van openbare orde en veiligheid. lk 
denk dat aan dit punt aandacht moet wor
den gegeven. 
Zoals gezegd, de strijd pro of contra de 
benoemde dan wei de gekozen burgemees
ter is nog lang niet gestreden. Een partij als 
0'66 dankt mede aan dit 'item' haar ont
staan. De staatscommissie is zelf ook ver
deeld. Zes leden zijn voor de benoemde 
burgemeester; de zes andere leden voor de 
gekozen functionaris. De burgemeesters zelf 
zijn in grote meerderheid voor de benoemde 
burgemeester. Momenteel zijn er weinig re
levante klachten over het geldende stelsel en 
ik denk dat er dan ook weinig aanleiding is 
om het roer om te gooien. 

Kwaliteit contra kleur 
Een actueel punt dat in dit rapport niet be
handeld wordt, is dat wat men wei aanduidt 
als 'kwaliteit contra kleur'. 
Wat is er aan de hand? Het aantal sollicitan
ten voor burgemeestersposten schijnt voort
durend op te lopen; 60 a 70 sollicitanten 
voor vooral kleinere gemeenten is niets bij
zonders meer. Op een na proberen die solli
citanten uiteraard tevergeefs de baan te be
machtigen. Aan hun kwaliteit behoeft het 
niet te liggen, want de functie van burge
meester wordt uiteindelijk toevertrouwd aan 
iemand, die tot een bepaalde politieke partij 
behoort (partijloze burgemeesters worden 
praktisch niet meer benoemd). Als dat zo is, 
dan verdient het volgens sommigen aanbe
veling, dat de minister van Binnenlandse Za
ken bij het openstellen van een vacature 
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reeds aanduidt welke politieke partij een 
kandidaat mag leveren. Oat zou betekenen, 
dat heel veel sollicitanten van een andere 
politieke kleur zich niet behoeven in te span
nen om de functie te bemachtigen. Oat be
tekent tevens, dat zij niet indien de sollicitatie 
bekend wordt, enigszins 'beduimeld' uit het 
strijdperk terugkeren. Hun image is door het 
falen toch altijd enigszins geschaad. 

Voorstanders van de methode waarbij de 
minister van Binnenlandse Zaken zijn voor
keur voor een bepaalde politieke kleur tijdig 
kenbaar maakt, zijn bijvoorbeeld de voorzit
ter van het Genootschap van burgemees
ters in Nederland, de heer Barrie, burge
meester van Eindhoven en de heer Nijpels, 
voorzitter van de WD-Tweede Kamerfractie. 
Tegenstanders van dit systeem zijn de 
Friese en Noordhollandse commissarissen 
van de Koningin. De laatsten betogen, dat bij 
deze methodiek in feite de kwaliteit van de 
benoemde in het gedrang kan komen. Een 
politieke partij verkrijgt dan immers het al
leenrecht om kandidaten voor de bewuste 
vacature te noemen. En het is dan vaak een 
kwestie van de voorrang, die de partijleiding 
(of anderen in die partij) geeft bij het naar 
voren schuiven van de ene kandidaat ten 
koste van anderen. Ancienniteit of ver
diensten aan de partij zouden dan de voor
rang kunnen krijgen boven kwaliteit of ge
schiktheid. 
De minister en ook de commissarissen van 
de Koningin zouden op die manier iemand 
moeten accepteren die hun als het ware 
wordt opgedrongen. Oat verhindert de com
missaris van de Koningin (in eerste instantie) 
en (vervolgens) ook de minister van Binnen
landse Zaken om de man of vrouw van de 
hoogste kwaliteit te· doen benoemen. De 
geinteresseerde lezers van dit blad hebben 
de discussie over dit punt de laatste maan
den kunnen volgen, vooral in NRC-Handels
blad. 
lk denk persoonlijk dat beide 'partijen' voor 
een deel gelijk hebben. Tegen het 'inkleuren' 
van de kandidaat pleit dat een ieder be
noembaar moet zijn. Ten gunste van dat 
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inkleuren kan worden aangevoerd, dat veel 
energie en teleurstelling wordt voorkomen. 
lk denk dat een goede oplossing zou kun
nen zijn, dat de commissaris der Koningin na 
ruggespraak met de minister van Binnen
landse Zaken, tijdens de bespreking van de 
profielschets in de gemeenteraad laat blijken 
of er een kans bestaat op verandering van 
de politieke kleur van de burgemeester. De 
gemeenteraad is ook zeker zo belangheb
bend en belangstellend naar aanduidingen 
daarover als de kandidaten. 
Zekerheid over het al of niet van kleur 'ver
schieten' is uiteraard in dat stadium nog niet 
te geven. Toch kan vanuit de raad op een 
dergelijke mededeling worden gereageerd, 
hetgeen ook van belang is voor de commis
saris. 
Het is gebruikelijk dat de verslagen van deze 
raadsvergaderingen aan de sollicitanten 
worden toegezonden. lk zou willen voorstel
len dat ze op aanvraag ook beschikbaar 
worden gesteld voor degenen, die voorne
mens zijn te solliciteren. Zij kunnen met deze 
mededeling en de eventueel daarop gevolg
de reactie hun 'voordeel' doen. 

Met het aanroeren van dit onderwerp ben ik 
eigenlijk al buiten het bestek van het rapport 
getreden. Daarover wil ik aileen nog eens 
zeggen dat het zeer veel vermeldenswaardi
ge zaken bevat en zoals zo vaak met goede 
rapporten het geval is: het biedt niet zo 
verschrikkelijk veel nieuws voor de insiders, 
maar het zet de zaken weer eens keurig op 
een rij. Hier en daar komen bovendien toch 
nog onverwachte facetten aan het Iicht. 
De ontwikkeling van de discussie en van het 
beleid moet worden afgewacht. lk ben mij 
ervan bewust, dat over deze vraagstukken 
wordt gestudeerd, geschreven en gediscus
sieerd in de schaduw van grotere nationale 
en internationale problemen. Toch blijft het 
gesteggel over de benoemde of de gekozen 
burgemeester, alsmede over de invloed die 
de raad daarbij toekomt, een interessant 
gegeven, ik zou het bijna willen noemen een 
gezelschapsspel dat de moeite waard is. 
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