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Een rondje 
burgervaders M/V 
De bestuurlijke vernieuwing van de gemeente verloopt in tenminste twee sporen. De 
·verhouding tussen ·het College van B en W en de gemeenteraad is in 2002 geduali
seerd. Nu is de benoeming van de burgemeester' onderwerp van discussie. Hoe 
komen wij tot een burgemeestersbenoeming en hoe denken de burgemeesters zelf 
over het democratisch gehalte van hun ambt? 

DOOR WOUTER-JAN OOSTEN . 

De gemeenteraad stelt sinds 1972 een profiel op en sinds 1983 is er de vertrouwenscommissie. 
De Commissaris der Koningin treedt op als tuss.enpersoon of regisseur, de eigenlijke benoeming 
is een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken of van de hele ministerraad (formeel: de 
Kroon). We zijn stap voor stap op weg naar de gekozen burgemeester. Om te beginnen wordt de 

. benoemingswijze van de burgemeester uit de Grondwet gehaald, zodat de procedure vervolgens 
bij gewone wet gewijzigd kan worden. Sinds augustus 2001 stelt de gemeenteraad een openbare 
aanbeveling op van twee kandidaten en bij de voorbereiding van die aanbeveling kan de gemeen
te een raadplegend referendum houden. Dat blijft niet zo. Er is nu wetgeving in voorbereiding 
die de openbaarheid van de aanbeveling opheft. Vervolgens komt er wetgeving die een echte ver
kiezing regelt, maar hoe? Idee vroeg enkele ambtsdragers naar hun opvattingen. 

Alexander Pechtold, burgemeester van Wageningen en landelijk voorzitter van D66: "De recht
streeks gekozen burgemeester kan een belangrijke rol spelen in de relatie burger - lokale over
heid . Voorwaarde is wel dat de burgemeester een breed mandaat krijgt, met andere woorden 
echte invloed op het beleid. Verkiezingen moeten dan ook niet meer landelijk georganiseerd wor
den, maar door iedere gemeente op een zelf te bepalen moment. De opkomstpercentages "gaan 
vanzelf omhoog als kiezers beseffen dat hun stem daadwerkelijk invloed heeft, een gezicht 
krijgt ." 

Hein van Oor schot, burgemeester van Delft en voorzitter Bestuurdersvereniging D66, reageert 
op met name één aspect . van de kabinetsplannen, namelijk het gelijktijdig ontslag van alle zitten
de burgemeesters: "Thom de Graaf is er in geslaagd om relatief kort na zijn aantreden een hoofd
lijnennotitie over de gekozen burgemeester op tafel te leggen die er zijn mag. Als we nu allemaal 
het roer recht houden moet het kunnen lukken. De kracht van dit voorstel (allemaal in één grote 
klap) leidt misschien wel t?t een heleboel naar binnen gekeerd gepiep, maar is voor de 
burgers/samenleving natuurlijk veruit de beste en· helderste oplossing. En deden we het daar niet 
voor? Kortom, ook als we verbe·tervoorstellen voor de hoofdlijnennotitie hebben, laten het dan 
ook echte verbeteringen zijn en laten we vooral al diegenen ontmaskeren, die via verbeteringen 
in feite proberen het voorstel om zeep te helpen!" 

Magda Berndsen-Jansen, voormalig burgemeester van Beverwijk, nu korpschef politie Gooi en 
Vechtstreek: "Dat de gekozen burgemeester er nu eindelijk gaat komen vind ik een goede zaak. 
De invulling van de wijze waàrop de burgemeester wordt gekozen en met welke mandaten zal 
zorgvuldig moeten gebeuren. Wat mij betreft dient de burgemeester rechtstreeks gekozen te wor
den door de bevolking op basis van een eigen verkiezingsprogramma. De burgemeester zal zijn 
eigen team van wethouders moeten kunnen samenstellen. Hierbij past dat de burgemeester geen 
voorzitter meer is van de raad: echt dualisme dus. - Wanneer het gaat om de positie van de 
korpsbeheerder ben ik van mening dat dit niet te verenigen valt met de gekozen burgemeester. 
Iedere burgemeester zal direct invloed "willen uitoefenen op het aansturen van de politie, zodat 
de gezagspositie wordt ingevuld en de burgemeester ook verantwoordelijk kan zijn voor de vei
ligheid in zijn/haar gebied. Gelet op de stappen, die minister Remkes bezig is te zetten, op weg 
naar een nationale politie zou ik het goed vinden in D66 de discussie te starten over beheer en 



aansturing van de politie na 2005 (evaluatie 
van het politie bestel) en op weg naar de geko
zen burgemeester." 

"De gekozen burgemeester is ..... 

" ... de vervolmaking van de democratie op 
lokaal niveau en de 'afsluiting van de dualise
ring," Armand Cremers, burgemeester van 
Beek. 

" ... de door de burger aangewezen ambassa
deur van de gemeente. De burger kiest op 
andere gronden dan die in welke nota dan 
ook omschreven staan. Vertrouwen, gevoel en 
herkenning zijn de belangrijkste redenen." Dus 
zorg in de procedure voor een voorselectie 
waarbij kwaliteit en integriteit op professione
le wijze getoetst zijn. Dan zal de burger zijn 
definitieve keuze met gevoel kunnen en wil
len maken," Letty Demmers-van der Geest, 
burgemeester van Best. 

" .. . noodzakelijk om de Uitgesproken beloften 
naar de kiezers om te kunnen zetten in gerea
liseerde resultaten," Frank Dales, burge
meester van Breukelen. 

" ... integer en onafhankelijk, is b.indend en 
voor de burgers de identificatie van de 
gemeente en het lokale gezag. Dit zijn basis
waarden, die nóg belangrijker zijn dan een 
scherp politiek profiel. Zij sluiten aan bij de 
belevingswereld van de kiezers. Dè majeure 
operatie voor het kabinet, en voor Thom de 
Graaf in het bijzonder, zal zijn om met de 
verkiezing van de burgemeester drie doelen 
te bereiken: sterk lokaal bestuur, impuls aan 
vitale democratie, voor de kiezers aanspreek
bare en waardevolle burgemeestersfunctie. 
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Afgewogen reg~lgeving moet 'in deze kabi
netsperiode afgerond worden. Daarna moet er 
uitzicht zijn op loskoppeling burgemeesters
functie en voorzitterschap raad. Koppel bur
gemeestersverkiezing los van de raadsverkie
zing. Het gaat dan om de burgemeester! En 
tenslotte : maak geen brokken. Invoering niet 
abrupt in 2006. Dat gaat in veel gemeenten 
ten koste van de kwaliteit van het bestuur," 
Nico Schoof, burgemeester van Alphen aan 
den Rijn. 

Big Bang 
Tijdens een discussie georganiseerd door het 
Kenniscentrum D66 op 20 oktober zei Ivo 
Opstelten, burgemeester van Rotterdam (WD) 
het volgende over het massaontslag: "Een big 
bang, dat is gewoon een feit. " Zijn D66-colle
ga van Bennebroek, Annelies Koningsveld-den 
Ouden, was het die avond niet met hem eens 
en evenmin met minister Thom de Graaf. De 
Graaf legde uit dat het kabinet om twee rede
nen geen gefaseerde invoering wil : burge
meesters treden dim midden in een raadsperi
ode aan, waarbij zij hun nieuwe rol bij 
collegevorming niet kunnen opnemen en 
bovendien is het bestaan van twee gemeente
lijke systemen naast elkaar verwarrend. 
Koningsveld reageerde hierop met: "Er zijn in 
Nederland zoveel wetten waarbij bij invoering 
een overgangsperiode is; ~k denk dat dat best 
wel uit te leggen is." 

De auteur is redacteur van Idee 
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