
Mijn idee 
OPENBARE ASSESSMENT VOOR BURGEMEESTERS 

Het was een journalist van Omroep Brabant van wie ik het idee hoorde. HÜ had bÜ de 
burgemeestersverkiezing in Best een debat geleid en wist daarbü niet zo goed waarover allemaal 
gesproken moest worden. Burgemeesters mogen immers geen programma hebben. Tja, en waar 
moet je dan over praten? De journalist poneerde daarom de stelling dat burgemeesters gekozen 
moeten worden met behulp van een programma. 
Enkele maanden verstreken en het benoemen van de nieuwe burgemeester van Eindhoven ging 
leven. Uiteraard ook een interessant onderwerp voor het Eindhovens Dagblad. Met het volste 
enthousiasme enquêteerde zÜ Eindhovenaren. Nu er geen burgemeestersreferendum komt, IÜkt dat 
best een democratische manier om erachter te komen wat het volk wil. Rob van Güzel bleek 
volgens dit onderzoek de beste, gevolgd door Guus Hiddink. 
Van de door de vertrouwenscommissie voorgestelde kandidaten was er een totaal onbekend en de 
ander Eindhovenaar. Geen probleem voor het Eindhovens Dagblad, dat besloot om op de dag dat 
de gemeenteraad over zÜn voorkeur stemde de Eindhovense bevolking te raadplegen. Zou de 
gemeenteraad wel stemmen zoals de Eindhovenaar wil? U raadt het al, Rob van Güzel werd 
wederom kampioen. Echter, deze enquête bevatte ook nieuwe informatie. De overgrote 
meerderheid had namelük ingevuld niet te weten wie hun voorkeur had. Zouden mensen het dan 
wel belangrük vinden om een weloverwogen keuze te maken? 

Laat ik zo idealistisch zÜn om dat maar aan te nemen. BÜ de burgers zit alles wel goed maar hoe 
communiceer je dan, hoe kunnen kandidaat-burgemeesters zich profileren? Het IÜkt me in ieder 
geval belangrük dat de bevolking de kandidaten gaat beoordelen op grond van eigenschappen die 
zÜ voor hun burgemeestersfunctie nodig zullen hebben. De redenering dat de vertrouwens
commissie dit doet en dat het voor de kwaliteit van de burgemeester niet zoveel uitmaakt wie er 
uiteindelük gekozen wordt, vind ik onacceptabel. Het komt erg minachtend op mü over en 
bovendien wordt toch zeker de beslissing genomen welke kandidaat de uiteindelüke winnaar is. 
Misschien zelfs wel belangrüker en moeilüker dan de voorselectie. 
De campagne, die overigens meestal door de gemeente wordt georganiseerd, moet een beeld geven 
van de burgemeesters kwaliteiten van de kandidaten en moet bovendien interessant zÜn om te 
volgen. We willen immers nog steeds een zo groot mogelüke groep mensen bereiken. Een 
verkiezingsprogramma spreekt misschien wel aan, maar komt niet zo goed overeen met het 
dagelükse werk dat een burgemeester doet. Zeker nu er meer dualisme is tussen het college en de 
gemeenteraad is het opstellen van een programma de taak van de gemeenteraad. Bovendien zou 
de indruk kunnen ontstaan dat de taak van de burgemeester ongeveer hetzelfde is als die van de 
gemeenteraad. Het houden van een burgemeestersverkiezing is juist een kans om duidelük te 
maken dat het college en de raad ieder een eigen rol hebben. 

Dan moet de uitvoerende kant van de burgemeesters kandidaten getoetst worden tüdens de 
verkiezingsperiode. In het bedrüfsleven zouden ze dat met assessments doen. Waarom dan ook 
niet in de publieke sector? Hoe gedraagt een burgemeester zicht tüdens een calamiteit? Hier kom 
je niet achter in een debat maar je kunt een calamiteit wel naspelen. Dat trekt zeker mensen, ze 
vinden het interessant om de kandidaten aan het werk te zien. En een kennisquiz: hoe goed 
kennen de kandidaten de gemeente? Voor vele mensen een belangrük aspect om hun toekomstige 
burgervader op te beoordelen. Naast deze twee voorbeelden zÜn er nog vele andere te bedenken. 
Het leiden van een vergadering, het ter beschikking laten stellen van mensen en nog veel meer. En 
wat is meer toepasselük dan de kandidaat-burgemeesters zelf de opening voor de campagne te 
laten verrichten door op de markt een lintje door te laten knippen? 
Als het Eindhovens Dagblad na een aantal assessments weer een enquête houdt, kun je je 
afvragen of.nog steeds de meeste mensen het niet weten. Mischien dan juist wel. 
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