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DE POsmE VAN DE GEKOZEN BURGEMEESTER 

I· Een mondige populist? 
In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende 11 zijn nieuwe afspraken over 
de gekozen burgemeester gemaakt. Hierover staat onder andere: "belangrijke rand
voorwaarden voor de invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester zijn een 
passende regeling van diens bevoegdheden in relatie tot de wethouders en van de 
gemeenteraad ... "!. Wat zijn de gevolgen van de i,nvoering van de gekozen burge
meester, voor de relatie tussen burgemeester, wethouders en gemeenteraad? 
Nederland kent al enkele gekozen burgemeesters. Krista Zoethout deed in opdracht 
van het Kenniscentrum D66 onderzoek naar de relatie tussen de gekozen burge
meester enerzijds en wethouders en gemeenteraad anderzijds. 

DOOR KRISTA ZOETHOUT 

Waarom wo.rdt de discussie rondo.m de po.sitievan de burgemeester eigenlijk gevo.erd? Een 
van de redenen is dat de samenleving in to.enemende mate individualiseert en ho.rizo.ntaliseert, 
Hierdo.o.r krijgt de burger een andere po.sitie in de samenleving, Hij ziet de o.verheid niet langer 
als iets dat bQven hem is gesteld en waaraan hij geho.o.rzaamt, De nieuwe burger Is niet alleen 
mo.ndiger gewo.rden, hij wil zich o.o.k meer met de beslissingen bemo.eien, Dit heeft o.nder andere 
te maken met de I.egitimatie van het bestuur. Het lijkt erop dat de' burger niet meer het idee 
heeft dat de o.verheid hem in vo.ldo.ende mate vertegenwo.o.rdigt. Deze achtergro.nd heeft er mede 
to.e geleid dat de discussie nu vo.o.r de tweede keer zelfs binnen het kabinetwo.rdt gevo.erd_ 

Kroonbenoeming 
Tijdens Paars II is de co.mmissie Dualisme en Lo.kale De'mo.cratie ingesteld. Deze co.mmissie 

o.nder leiding van pro.fesso.r Elzinga heeft o.nder andere o.nderzoek gedaan naar de po.sitie van de 
burgemeester.2 Dit o.nderzo.ek heeft geleid to.t een wijziging in de gemeentewet, vo.o.rnamelijk 
met betrekking to.t het duale systeem. In dit systeem is het de bedo.eling dat het takenpakket van 
raad en Co.llege uit elkaar getrokken wo.rdt. De co.ntro.lerende functie ko.mt daarbij weer pr.imair 
bij de raad te ·liggen, terwijl het Co.llege vo.o.rnamelijk bestuurlijk bezig is. De aanstellingswijze 
van burgemeesters is in' de nieuwe wet o.o.k herzien. Tegenwo.ordig is het zo. dat bij elke vacature 
vo.o.r een burgemeesterspo.st een deel van de raad (de vertro.uwensco.mmissie) in het pro.ces 
gekend mo.et wo.rden. In samenspraak met de. Co.mmissaris van de Ko.ningin ko.men zij to.t een 
selectie van kandidaten. Uiteindelijk is het de vertro.uwensco.mmissie die to.t een aanbeveling 
van twee kandidaten ko.mt. Het verschil ten o.pzichte van de o.ude gemeentewet is dat er nu ver
plicht een vertrouwensco.mmissie wo.rdt ingesteld en datde ro.l van de gemeenteraad wo.rdt ver
groo.t. 
To.t. dit punt is deze procedure vo.o.r elke gemeente gelijk. Daarna hebben gemeenten de keus ho.e 
zij met de pro.cedure verder willen. De eerste mo.gelijkheid is in: samenspraak met de raad de 
twee kandidat~n o.penbaar maken en ter benoeming vo.o.rleggen aan de minister van 
Binnenlandse Zaken. Waarbij een duidelijke keuze tussen de nummers een en twee o.p de lijst 
wo.rdt gemaakt. Een tweede o.ptie is een raadplegend referendum o.nder de bevo.!king te ho.uden. 
Hierbij kiezen de burgers uiteindelijk wie nummer één en wie nummer twee bij de vo.o.rdracht 
wo.rdt. Nadat de bevo.lking zijn vo.o.rkeur heeft uitgesproken stuurt de raad de Uitslag naar de 
minister van Binnenlandse Zaken welke uiteindelijk o.vergaat to.t benoeming van de nummer één 
o.p de lijst, tenzij er gegronde bezwaren zijn dit niet te do.en.3 Uiteindelijk is er dus in 
beide gevallen sprake van een kro.o.nbeno.eming! 

Bekozen 
In Nederland is no.g geen ~prake van een daadwerkelijk geko.zen burgemeester. Om to.ch een 

beeld te kunnen schetsen van een mo.gelijk veranderende relatie tussen de burgemeester, wet
ho.uders en gemeenteraad is in dit o.nderzo.ek geko.zen vo.o.r een trapsgewijze benadering. Hierbij 
zijn naast de bestudering .van de literatuur in verschillende gemeenten interviews afgeno.men. 
Binnen elke gemeente zijn de burgemeester, een wetho.uder, de gemeentesecretaris en twee . 
raadsleden geïnterviewd. Uitgangspunt is de huidige duale situatie in het gemeentebestuur. 
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Uitgangspunt in dit onderzoek zijn de 
. gemeenten met een zogenoemde 'bekozen 

burgemeester'. Dit zijn gemeenten waar de 
burgemeester via een raadplegend referen
dum is benoemd. De burgemeester is deels 
gekozen, aangezien de bevolking een voor
keur heeft kunnen Uitspreken. Uiteindelijk is 
hij (of zij) echter nog grondwettelijk 
benoemd door de kroon, vandaar de samen
stelling 'bekozen burgemeester'. 
In Nederland zijn tot nu toe twee gemeenten 
waar binnen de organisatie ervaring is opge
daan met de burgemeester die via dit stelsel 
is benoemd. Dat ·zijn de gemeenten Best. en 
Vlaardingen. In dit onderzoek is gekozen om 
de 'bekozen b!lrgemeester' als centraal uit
gangspunt te nemen· aangezien deze versie 
de meeste overeenkomsten vertoont met de 
eventueel direct gekozen burgemeester. 
Vergelijkbare punten zijn bijvoorbeeld de 
campagnes die de kandidaat burgemeesters 
hebben gevoerd.' Hierdoor hebben ze een 
grotere bekendheid onder de burgers ver
worven, maar hebben ze ook bepaalde ver
wachtingen gewekt. Hierdoor zijn ·ze min of 
meer politicus geworden. Een verschil met 
de wethouders is dat de burgemeester een 
persoonlijke legitimatie heeft verworven. 
Deze aspecten bij elkaar maakt de burge
meester tot op zekere hoogte een gekozen 
burgemeester. 
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Om de uitkomsten van de interviews in een · 
juist perspectief te kunnen plaatsten worden 
dezelfde interviews in twee andere gemeen
ten afgenomen. In deze gemeenten is de bur
gemeester via een volledige kroonbenoeming 
benoemd. Gemeenten waar de burgemeester 
via een referendum is benoemd kunnen met 
deze gegevens vergeleken worden. De verge
lijking moet aantonen of de eventuele ver
schillen in relaties voortkomen uit d·e veran
derde positie van ·de burgemeester of uit 
dualisme of persoonlijkheid. In dit onder
zoek zijn Gilze en Rijen en Leidschendam
Voorburg de controle gemeenten. Deze twee 
gemeenten hebben een vergelijkbaar aantal 
inwoners. Daarnaast hebben de burge
meesters ongeveer dezelfde zittingsduur en 
bevinden beide gemeenten zich in dezelfde 
provincie. Deze aspecten spelen een rol bij 
het uitschakelen van diverse neveneffecten. 

Om toch tot een vergelijking met de demo-
. cratisch gekozen burgemeester te komen, 
wordt uiteindelijk gekeken naar resultaten 
uit het buitenland. Hiervoor is het eindver
slag van de Commissie Elzinga gebruikt, 
waarin kort een overzicht geschetst wordt 
van de situatie in het buitenland. 2 Daarnaast 
heeft de Erasmus Universiteit eveneens een 
onderzoek naar buitenlandse burgemeesters 
ged!lan.4 Samen met de conclusies die uit de 



stappen één en twee naar voren komen vor
men deze drie stappen het uitgangspunt 
voor mijn contIusies en aanbevelingen. 

Bekendheid 
Dit onderzoek heeft tot de doel de relatie 

tussen diverse gem~entelijke organen te ana
lyseren. Het begrip relatie is echter moeilijk 
te definiëren en operationaliseren om daad
werkelijk tot een vergelijk te komen. Om dit . 
te ondervangen wordt het begrip relatie bena
derd vanuit de netwerkbenadering. Kort 
gezegd komt deze neer op de wederzijdse 
afhankelijkheid tussen diverse actoren, zoals 
financiën, politiek en macht. De interyiew
vragen zijn dan ook afgeleid 

enige verandering plaats. Bij discussie tussen 
voornamelijk burgemeester en wethouders 
wordt het verkiezingsaspect van de burge
meester meegewogen. Het is namelijk moei
lijk te veronachtzamen dat de burgemeester 
een deel van de bevolking achter zich heeft 
staan. Daarbij krijgt hij vanwege zijn bekend
heid ook een hoop informatie vanuit de 
samenleving, waar iets mee gedaan moet wor
den. Binnen het gemeentelijk bestuur treden 
echter geen grote verschillen op, mede omdat 
het huidige systeem echt grote verschillen 
niet toestaat. Tevens speelt de persoon van 
de burgemeeste"r een rol in de manier waarop 
hij binnen de gemeente opereert. Wel is terug 

te zien dat de positie van 
van deze begrippen. 5 

DaarbiJ probeer ik ook te 
achterhalen of er een ver
schil in afhankelijkh~id en 
legitimiteit zit tussen de 
diverse betrokkenen. 

Vooral de relatie 
de burgemeester verandert. 
De burgemeester heeft wet
telijk twee taken, hij is 
voorzitter van het College 
en de gemeenteraad en hij 
heeft zijn eigen verant
woordelijkheid en taken
pakket. Het eerste is iets 

me.t de burgers 

verandert 
Het blijkt dat een verschil in 
relatie optreedt wanneer de 
burgemeester een iets zelfstandiger man daad 
heeft. Vooral de relatie met de burgers veran
dert. Bij een referendum in een gemeente 
weet iedereen wie de burgemeester is. Het 
doet er hierbij niet toe of je al dan niet op die 
persoon hebt gestemd. De weg naar het 
gemeentebestuur wordt eveneens sneller 
gevonden. Daarbij is de bekendheid van de 
burgemeester m'eteen een stuk groter. Dat 
heeft als voordeel dat de burgemeester in het 
begin minder hard hoeft te 'vechten' om zich 
een positie binnen de gemeente te verschaf
fen. Ook binnen het gemeentebestuur vindt 

waar de burgemeester wei
nig invloed op kan uitoefenen. De invloed van 
de 'bekozen burgeme~ster' lijkt bij het tweede 
aspect echter wel groter te kunnen worden 
dan bij een burgemeester die geen kiezersle
gitimatie achter zich heeft. 

De auteur is student bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit en heeft Van· maart tot en 
met juni 2003 stage gelopen bij het 
Kenniscentrum van D66. 

Discussieer mee over de stelling "Een sterke eigen verantwoordelijkheid van de burge
meester gaat ten koste van de relatie met de gemeenteraad en de wethouders" op 
www.d66.nl. Het volledige onderzoeksrapport kunt u bestellen bij het D66 
Servicecentrum. 
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