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Voorwoord 

Wat wordt van u als driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier verwacht in de overgangsperiode 
naar een nieuwe raads- en collegeperiode en wat kunt u als driehoek bijdragen om de nieuwe raad en het 
nieuwe college goed van start te laten gaan?  
Hoe geeft u als driehoek optimaal ruimte aan het lokale democratische proces en zorgt u tevens dat ervaring en 
kennis van de ene zittingsperiode meegenomen worden naar de volgende?  
 
Als rotsen in de branding draagt u als burgemeester, gemeentesecretaris en griffier in samenspel met elkaar 
zorg voor continuïteit in verkiezingstijd. Echter verkiezingen betekenen ook het accepteren van discontinuïteit, in 
zowel personen als in opvattingen en werkwijzen. 
Daarnaast is continuïteit niet alleen de verantwoordelijkheid van de driehoek. Bij de voorbereiding van deze 
studiedag heb ik vaak gedacht aan het slotwoord van Paul Depla tijdens de eerste studiedag van deze cyclus, 
waarin hij stelde dat met name bij grote projecten die vele jaren in beslag nemen gestreefd moet worden naar 
een zo groot mogelijk draagvlak in de raad ten behoeve van continuïteit over de diverse colleges heen.  
Uit dit voorbeeld blijkt dat de zorg voor continuïteit niet alleen bij de driehoek ligt, maar misschien ook een 
bredere (dus ook politieke) verantwoordelijkheid is.  
 
In dit verslag van onze studiedag van 17 september 2009 geven we diverse betrokkenen ruim baan over deze 
en andere vraagstukken die rond verkiezingstijd spelen.  
Hopende dat dit verslag u een handreiking en het vertrouwen biedt om binnen uw gemeente de verkiezingstijd in 
te gaan, wens ik u veel leesplezier! 
 
 
 
 
Utrecht, oktober 2009, 
Petra Habets  
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Leeswijzer 

 
Op donderdag 17 september 2009 heeft Petra Habets Advies & Ontwikkeling in Kasteel Nyenrode een studiedag 
georganiseerd met als titel ‘Continuïteit in verkiezingstijd.’ 
Deze bundel geeft de hoofdlijnen van deze discussie weer en volgt dezelfde opbouw als het programma van de 
studiedag, met als slot een resumé met daarin een aantal lessen. 
 
Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG verzorgt de aftrap en presenteert aandachtspunten die 
de komende verkiezingsperiode op lokaal niveau zullen domineren en wat hierin van de driehoek verwacht mag 
worden. Daarnaast geeft hij vanuit persoonlijke ervaring een beeld van wat vraagstukken zijn waar de diverse 
politieke en niet-politieke spelers in deze periode voor staan.  
 
De driehoekspresentaties van Haarlemmermeer, Leiderdorp en Helmond bieden een inkijk in de voorbereidingen 
van de verkiezingen binnen deze gemeenten en geven de ervaringen uit vorige verkiezingen van de betreffende 
driehoeken, inclusief de concrete lessen die hieruit voor deze periode getrokken kunnen worden. 
 
De paneldiscussie behandelt per speler uit de driehoek de voornaamste ‘do’s’ en ‘don’ts’ voor de leden van de 
driehoek. Aan deze reflectie is deelgenomen door de gemeentesecretarissen Jan Kerkhof (Nunspeet) en Oenze 
Dijkstra (Zwolle), de griffiers Katja Bolt (Amsterdam-Westerpark) en Pascale Georgopoulou (Amstelveen)  
en de burgemeesters Rianne Donders-de Leest (Geldrop-Mierlo), Jan Hoekema (Wassenaar) en Inez 
Pijnenburg-Adriaenssen (Heerde). 
 
Het slotwoord is voor Jacques Wallage die aandacht vraagt voor het gegeven dat besturen mensenwerk is, met 
een pleidooi voor reflectie in college en raad en directe communicatie inclusief feedback binnen de driehoek.  
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Inleiding door Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG 

 

Iedereen bereidt zich op dit moment voor op de verkiezingen, de formatie en de introductie die daarop volgt. Op 
de vraag hoe we dat gaan organiseren zijn verschillende antwoorden mogelijk, vaak per gemeente verschillend 
al naar gelang de politieke cultuur en traditie.  
Het is echter goed ervaringen uit te wisselen. 
 
De centrale stelling van Ralph Pans is dat door soms je nek uit te steken, je grenzen kunt verleggen en 
daardoor meer kwaliteit tot stand kunt brengen, zowel in het proces van voorbereiding als bij de start van de 
nieuwe college- en raadsperiode.  
Het is immers aan een paar personen om in deze onrustige tijden die vraagstukken die aan de orde moeten 
komen ook daadwerkelijk aan de orde te stellen. Als dat nu niet gebeurt kan dat vier jaar lang problemen geven.  
 
Ralph Pans kent het proces rondom de verkiezingen uit diverse rollen en loopt de gezichtspunten van diverse 
spelers na. 
 
De manier waarop een aspirant raadslid wordt voorbereid is sterk bepalend voor wat er daarna gebeurt. Over 
het algemeen kun je constateren dat niet iedereen die aan dat grote avontuur begint, werkelijk weet waar hij aan 
begint. Onderzoek toont aan dat een behoorlijk aantal mensen een onduidelijk beeld hebben van het raadswerk, 
reden waarom veel raadsleden tussentijds afhaken of nu niet bereid zijn zich weer verkiesbaar te stellen. Van 
belang is dus duidelijk te maken wat raadsleden kunnen verwachten.  
 
Datzelfde geldt ook voor wethouders. Ook als je wethouder bent, maar geen nummer één op de lijst zie je dat 
het belangrijk is dat de informatielijnen goed georganiseerd zijn en dat het ook heel belangrijk is dat er enkele 
mensen zijn die het proces regisseren. 
 
De rol van lijsttrekker en zeker eerste onderhandelaar of formateur leidt tot heel andere vraagstukken.  
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In zo’n rol ben je al heel vroeg bezig met zaken als wat er in het collegeprogramma moet en hoe de 
portefeuilleverdeling eruit kan zien. Dan wordt het zeer op prijs gesteld als er mensen zijn die je aan goede 
ideeën helpen. Je kunt het wel allemaal zelf bedenken, maar het is prettig als de driehoek (met iets meer 
afstand) kan adviseren.  
 
Voor een burgemeester is het van belang te weten wat op prijs wordt gesteld dat de burgemeester in deze 
periode gaat doen, want eigenlijk gaat hij er helemaal niet over. Wanneer je als burgemeester intensief contact 
onderhoudt met al die partijen die straks een belangrijke rol gaan spelen, tekent zich vanzelf een duidelijk 
patroon uit wat je zou kunnen doen.  
Het is overigens zeer onhandig om de burgemeester helemaal buiten beschouwing te laten, er worden immers 
ook dingen afgesproken waar je later de burgemeester voor nodig hebt.  
 
Ambtenaren zitten als het goed is niet enkel te wachten totdat er een nieuw college en een nieuwe raad zijn. Ze 
denken na over wat er straks van hen verwacht wordt. Als het goed is leggen ze meteen al ideeën neer. De 
mate waarin ze dat doen is afhankelijk van het leiderschap dat er is en hoe de partijen die daar een rol in 
spelen hier tegenaan kijken. Dat nadenken is zeker nuttig in een situatie waarin vanaf verschillende kanten 
initiatief wordt verwacht. 
 
Kortom, vanuit verschillende perspectieven kunnen mensen heel verschillend naar dit proces kijken, er zijn ook 
verschillende motieven. Niettemin loopt men tegen grotendeels dezelfde vraagstukken aan, dit allemaal met 
inachtneming van de verschillende culturen waarin je hebt te werken. 
 
Zowel in de rol van het raadslid als van wethouder spelen twee aspecten waar je nadrukkelijk aandacht voor 
moet hebben:  
a. Het vervullen van de rol van raadslid of wethouder betreft een vak of ambacht dat je op een goede 

manier moet kunnen beheersen. Hoe organiseer je dat mensen dit beheersen op het moment dat het 
zover is? 

b. Er is ook een politieke dimensie: hoe ben je op een goede manier politicus? Dit is een aspect dat 
minder op het pad van de driehoek ligt, maar waar een rol ligt voor politieke partijen en 
bestuurdersverenigingen. 
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Deze verenigingen worstelen met wat van hen op dit vlak verwacht wordt, mede in relatie tot wat de VNG doet 
en wat de gemeente zelf doet. Dit is in ieder geval een aspect dat je lokaal met de politieke afdelingen expliciet 
moet bespreken. 
 
De komende raadsverkiezingen zal één begrip centraal staan: onzekerheid. Deze onzekerheid heeft betrekking 
op drie gebieden: 
a) er zal sprake zijn van veel discontinuïteit, er zullen veel nieuwe spelers aantreden; 
b) de nieuwe colleges gaan besturen in crisistijd, dat stelt nieuwe eisen voor de komende raadsperiode; 
c) het politieke klimaat is nogal volatiel. 
 
Ad a) discontinuïteit: 
Vier jaar geleden verloren de “leefbaren” enorm veel zetels, andere partijen, met name de PvdA, wonnen enorm. 
Je kon toen al voorspellen dat de situatie nu anders zal zijn. Maar niet alleen electorale verschuivingen leiden 
tot discontinuïteit, er zijn ook veel tussentijdse opstappers geweest. In raad en college zitten daarom behoorlijk 
wat mensen met een beperkte ervaring. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde zittingsduur van een raadslid vijf 
jaar is, ofwel net iets meer dan een raadsperiode. Als zich dat voortzet krijg je de komende periode met veel 
discontinuïteit te maken, dus eigenlijk permanente verandering. Sommige partijen noemden dat vroeger 
permanente campagne en dat is het ook ongeveer. Dit houdt in dat ook de driehoek zich moet voorbereiden op 
permanente campagne. 
 
Ad b) besturen in crisistijd: 
De periode 2010-2014 wordt een moeilijke periode. Tot en met 2011 zal het gemeentefonds redelijk stabiel zijn. 
Daarna zullen gemeenten onvermijdelijk te maken krijgen met bezuinigen: van de 40 miljard aan bezuinigingen 
weten we nu al dat zo’n 20 miljard relevant is voor het gemeentefonds. Als we met evenredigheid te maken 
krijgen betekent dat ongeveer een teruggang van het gemeentefonds met zo’n 3 miljard euro. Hoe dat vorm zal 
krijgen kan op verschillende manieren ingevuld worden, dat vergt politieke keuzes. 
Het gemeentefonds komt dus zwaar onder druk, in een tijd waarin gemeenten het sowieso al lastig hebben. In 
bezuinigingstijd zal ook decentralisatie weer populair worden, dit is een geliefd instrument in Den Haag wanneer 
het slecht gaat. 
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Er komen derhalve meer taken op gemeenten af, maar of het daarbij behorende geld volledig meekomt is de 
vraag, wij hebben overigens bewezen dat we hier als gemeenten creatief mee uit de voeten kunnen, maar 
niettemin, ingewikkeld wordt het wel. 
Dit alles leidt ook tot een druk in de richting van schaalvergroting en regionalisering, wat druk zet op de 
discussies in de eigen gemeente. 
Daarnaast dwingt dit soort grote veranderingen gemeenten ertoe sterker na te denken over nieuwe allianties en 
nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, want je kunt dit allemaal niet meer zelf en alleen doen. 
In een dergelijke tijd van majeure verandering is dualisme toch wel een moeilijk artikel, zulke grote 
veranderingen moeten namelijk wel samen tot stand worden gebracht. In veel gemeenten speelt toch nog een 
tamelijk wettische discussie of bepaalde vormen van afstemming wel of niet kunnen. Kunnen afzonderlijke 
raadsfracties door een wethouder bijvoorbeeld meegenomen worden om draagvlak te creëren of is dat 
verboden? Hierover wordt soms schande gesproken, maar je mag je afvragen of dat wel zo verboden is, In Den 
Haag bestaat al heel lang dualisme met duidelijk monistische trekjes. Waarom zou dat lokaal in bepaalde 
omstandigheden niet kunnen? 
 
Ad c) het volatiele politieke klimaat: 
In Nederland is ongeveer 30% procent van de bevolking structureel ontevreden. Dat is vervelend, maar wel een 
feit waarmee we moeten omgaan. Deze 30 procent zoekt een weg om dit te uiten, één zo’n weg kennen we op 
nationaal niveau, maar is straks slechts in twee gemeenten aanwezig. In de andere gemeenten zal deze weg 
een andere naam krijgen.  
Daarnaast zijn er steeds agressievere media, zoals Geenstijl die allerlei toestanden aan de kaak proberen te 
stellen. Deze media hebben ook het lokale niveau ontdekt als interessant voor nieuws. Men zal ook u weten te 
vinden. Dat zet alle spelers onder druk, in veel gevallen zal dit de burgemeester zijn, deze wordt in een 
politiekere rol geduwd, op zoek naar de verantwoordelijke die voor het geheel aanspreekbaar is. De 
burgemeester krijgt ook meer bevoegdheden, hetgeen dit proces onderlijnt. 
In dit klimaat zoeken wethouders naar hun rol: ben ik politicus of ben ik bestuurder? Gelijktijdig wordt daadkracht 
verwacht maar ook wordt behoedzaamheid en veel overleg gevraagd. Ook wordt verwacht dat je als wethouder 
heel dicht bij de straat kunt opereren, maar de straat heeft veel verschillende opvattingen.
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Voor de raad is de uitdaging het gezamenlijke in de gemeente te organiseren en tegelijkertijd de politieke 
verschillen te laten zien. Veel raden onderzoeken nog steeds over welke onderwerpen men het wil hebben. Een 
leidraad hierin kan de zogenaamde beslisboom van Gorinchem zijn, die hiervoor een handreiking biedt. 
 
Ralph Pans geeft aan de zogenaamde bonnetjes over te slaan, maar roept op er rekening mee te houden dat 
onderwerpen op het terrein van integriteit ongekend populair zullen blijven. Het is van belang hieraan vanaf het 
begin heel veel aandacht te besteden, want problemen op dit gebied kunnen de verhoudingen in de gemeente 
enorm verzieken. 
 
Er ligt een belangrijke rol voor de driehoek om ordening aan te brengen in de vragen die dadelijk voorliggen en 
de zaken die bij de voorbereiding van de verkiezingen en de start van raad en college van belang zijn. 
De burgemeester is daarbij verantwoordelijk om de keten raad-college-ambtelijke organisatie te organiseren.  
De secretaris moet de organisatie klaar maken voor de veranderingen waar de bestuurders onvermijdelijk mee 
te maken krijgen, zoals nieuwe taken, het vinden van nieuwe arrangementen, de behoefte aan professionele 
dienstverlening, het van buiten naar binnen organiseren en het wij/zij denken doorbreken tussen wat in het 
gemeentehuis en op straat gebeurt. 
De griffier is nadrukkelijk gefocust op de werkwijze van de raad en hoe de burger nadrukkelijker het 
gemeentehuis ingebracht kan worden. Er is een aantal jaren geleden een aantal nieuwe modellen bedacht en 
hierop zou doorgebouwd moeten worden. 
 
Het is daarnaast van belang dat de organisatie zich voor wat betreft de inhoud voorbereidt op het type 
vraagstukken die in de eigen gemeente gaan spelen, bijvoorbeeld krimp, maar in andere gemeenten is dat 
bestuurskracht of slaat de crisis sterker toe dan elders. Het is goed dit soort punten te benoemen en vast te 
leggen. 
 
Het is niet verkeerd om input voor de verkiezingsprogramma’s te leveren, integendeel, dat waarderen politieke 
partijen. Als ondersteuning kunnen zogenaamde raadgevers vanaf de VNG-site gedownload worden. Ook is een 
oriëntatie op modellen van portefeuilleverdeling zinvol. 
Het maken van overdrachtsdossiers is van belang.  
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Daarnaast is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te maken hoe de informatiecultuur 
eruit zou moeten zien, welke afspraken er hierover zijn tussen politiek en ambtelijke organisatie. Veel 
ongelukken vinden plaats doordat men daar geen expliciete afspraken over maakt. 
 
Tenslotte over de werving van kandidaten zijn de afgelopen periode diverse leuke initiatieven geweest: wordt 
raadslid, de partij maakt niet uit! Kortom, het is de moeite waard hieraan te werken.  
 
Zoals hiervoor ook vermeld is het daarnaast van belang helder te hebben wat aan traningsprogramma’s 
beschikbaar is. Uit een gesprek met bestuurdersverenigingen kwam voor Ralph Pans naar voren dat een goed 
overzicht ontbreekt daar waar het gaat om trainingen. 
Een ander punt betreft de screening van kandidaten, voor zowel raadsleden als wethouders. In Den Bosch is 
hiermee een aantal jaren geleden ervaring opgedaan.  
 
Er is kortom veel te doen. Er wordt daarbij veel van goede persoonlijke verhoudingen verwacht, zowel in die 
driehoek als met de mensen die het straks moeten doen. Daarom stelt Ralph Pans dat degene waar je het 
meeste contact mee hebt de lijsttrekkers zijn. Dat zijn toch de mensen die naast al die ambtelijke voorbereiding 
en naast de driehoek in belangrijke mate bepalen of de komende vier jaar een goede basis wordt gelegd voor 
een constructief en effectief opererende raad en college. Een driehoek die elkaar goed weet te vinden kan veel 
goede resultaten bereiken. Daarom: ‘Veel succes!’  
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Burgemeester Theo Weterings, 
gemeentesecretaris Piet Buijtels en 
griffier John van der Rhee

Driehoekspresentatie Haarlemmermeer 
 

De verkiezingstijd valt globaal uiteen in drie fasen: 
- de aanloop, deze is nu al begonnen en loopt tot aan kerst 
- daarna volgt de echte campagnetijd, van januari tot de verkiezingen op 3 maart 
- aansluitend volgt de periode van collegevorming. 

In al deze drie fasen zijn er verschillende rollen voor de drie functionarissen van de driehoek. 
 
De aanloop naar de verkiezingen 
 
Wat doet de gemeentesecretaris wel?  
De eerste taak van de gemeentesecretaris is zorgdragen dat de inhoudelijke dossiers op orde zijn voor 
overdracht. Daarnaast ligt er een bestuursopdracht voor het schrijven van een essay met betrekking tot de 
voornaamste trends en ontwikkelingen voor de periode 2010 – 2014. Deze dient aantrekkelijk te zijn, compact, 
relevant, op hoofdlijnen en een feitelijke weergave te bieden, met andere woorden deze mag geen wensen en 
geen inkleuring bevatten. Tevens wordt een document met de actuele financiële stand van zaken per 1 maart 
voorbereid, dat zal op 4 maart beschikbaar zijn. 
 
Wat doet de gemeentesecretaris niet?  
De gemeentesecretaris moet ervoor waken niet vooruit te lopen op de uitkomst van de verkiezingen. Deze 
leerervaring haalt Piet Buijtels uit Schiedam waar voor de verkiezingen van 2002 in principe al de 
portefeuilleverdeling (technisch) was herschikt om programmatisch te kunnen werken, Schiedam was immers 
een GSB-stad. Na de verkiezingen echter kreeg Leefbaar Schiedam de meerderheid van de stemmen, kwam de 
PvdA voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de oppositie en kon alles overnieuw. 
 
Wat doet de griffier wel?  
De opzet is dat de nieuwe raad zo spoedig mogelijk gaat draaien. Er is een ambtelijke stuurgroep om de 
raadswisseling voor te bereiden. Er wordt een inwerkprogramma opgesteld dat in de campagnetijd al start, zodat 
de eerste 10 mensen op elke lijst tussen januari en begin maart kennismaken – als zij daar behoefte aan 
hebben - met de gemeente. 
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Wat doet de griffier niet?  
Eerst en vooral niet denken dat het vanzelf 3 maart wordt. Daarnaast moet een griffier zich niet laten verleiden 
kritisch partijprogramma’s mee te lezen of zich uit te spreken over het functioneren van raadsleden, hoe 
informeel ook. Omdat je als griffier veel meeleest, is de verleiding groot ook op dit terrein gevolg te geven aan 
verzoeken van raadsleden. Niet doen! 
 
Wat doet de burgemeester wel?  
Natuurlijk volgt de burgemeester op gepaste afstand wat de beide andere leden van de driehoek doen. Maar het 
belangrijkste is doorgaan op een pad van de afgelopen vier jaar. Dat betekent een informele oriëntatie op die 
zaken waar de verschillende partijen mee bezig zijn. Hij heeft natuurlijk zijn gesprekken met de fractievoorzitters, 
als zij dat in deze fase frequenter willen dan kan dat. 
Doel hiervan is het verkennen van de thema’s voor de komende periode: wat leeft er in de fractie, wat leeft er in 
de partij-afdelingen, wat zijn de thema’s waar nog onvoldoende rekening mee gehouden is? 
Deze periode kent meer afsplitsingen in de raad dan anders. Mensen zijn ontevreden of hebben te horen 
gekregen dat ze niet op de nieuwe lijst staan. Vaak heb je dat al wel gehoord als je een goede informatiepositie 
hebt.  
 
Wat doet de burgemeester niet? 
Veel burgemeesters kennen activiteiten in de eigen lokale politieke achterban. In deze tijd moet je daar niet of 
aanzienlijk minder naartoe gaan. Je moet tevens uitkijken wat je zegt in welk gezelschap dan ook. Er zijn veel 
mensen uit de eigen partij geïnteresseerd in de vraag wie de burgemeester de meest geschikte partijkandidaat 
vindt. Daar kun je als burgemeester beter geen opvatting over hebben.  
 
Campagnetijd 
 
Wat doet de griffier wel?  
Dit is een natuurlijk moment om bij fractievoorzitters en lijsttrekkers na te gaan wat men verwacht na de 
verkiezingen van het opereren door de griffie. In deze periode is immers bekend wie de hoofdrolspelers zijn.
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Wat doet de griffier niet?  
Wat je niet moet doen is in de uitvoering van de voorbereidingen de oude raad verwarren met de nieuwe raad. 
Je mag niet van continuïteit uitgaan, voor wat betreft bijvoorbeeld de werkwijze van het presidium of het 
seniorenconvent. Het gaat uiteindelijk over discontinuïteit in verkiezingstijd. 
 
Wat doet de burgemeester wel?  
In deze periode zijn de nieuwe lijsttrekkers bekend ook die van nieuwe partijen. In Haarlemmermeer zal in ieder 
geval één nieuwe partij meedoen met de verkiezingen, misschien wel meer. Vooral deze vertegenwoordigers wil 
de burgemeester leren kennen, de nieuwkomers in de politieke arena. Dit kunnen soms moeilijke gesprekken 
zijn, het kunnen immers partijen zijn die al een uitgesproken opvatting hebben wat allemaal niet deugt in 
Haarlemmermeer. Ook aan deze personen moet duidelijk gemaakt worden dat de burgemeester beschikbaar is 
om hen de ruimte en dienstverlening te bieden die nodig is om te kunnen functioneren als lijsttrekker. 
Ook neemt hij in deze periode de verkiezingsprogramma’s door. 
 
Wat doet de burgemeester niet? 
Het is van belang je niet uit te spreken over welk inhoudelijk verkiezingsthema dan ook. Zelfs niet over 
veiligheid.  
Ook krijg je als burgemeester in deze periode vragen om bijvoorbeeld verkiezingsfora voor te zitten. De 
randvoorwaarde daarbij is dat alle partijen die meedoen aan de verkiezingen de mogelijkheid gehad moeten 
hebben om mee te doen. Laat het niet gebeuren dat men zegt: ‘er was een forum, de burgemeester zat het voor 
en wij mochten niet meedoen.’ 
 
Wat doet de gemeentesecretaris wel?  
Het is belangrijk in deze tijd te bewaken dat de ambtelijke inzet niet politiek is. Er wordt In Haarlemmermeer een 
richtlijn voorbereid met de coördinator integriteit die ook in het college wordt besproken en handvatten meegeeft 
aan medewerkers om te voorkomen dat ze ongewild in de problemen raken. Het gaat om zaken als 
beleidsmedewerkers die door zittende wethouders gevraagd worden mee te denken of mee te gaan naar 
campagne-activiteiten. Ook voor woordvoerders van bestuurders is het relevant te onderscheiden wat politiek is 
en wat tot de taak van het woordvoerderschap behoort. 
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Wat doet de gemeentesecretaris niet? 
Een gemeentesecretaris spreekt niet uit dat de formateur bij hem op de thee wordt verwacht na de verkiezingen 
om een overdrachtsdocument te ontvangen waarin staat hoe het allemaal moet. 
 
Collegevorming 
 
Wat doet de burgemeester wel?  
Theo Weterings hoopt niet alleen aan informatie te komen door het stellen van vragen, maar dat betrokkenen 
ook spontaan binnenkomen en hem ook om zijn mening vragen. In ieder geval wil hij niet wachten totdat de 
onderhandelaars hem de uitkomst van de onderhandelingen komen meedelen met de vraag of hij er nog een 
opmerking bij heeft volgens de verplichte figuur uit de wet. Daartoe probeert hij het contactennetwerk met de 
zittende raad en de nieuwkomers maximaal uit te nutten. 
Wat hij ook doet is een analyse maken van de verkiezingsuitslag met een zo breed mogelijk netwerk. Dat is best 
moeilijk, want als burgemeester ben je ook onderdeel van het bestaande. 
 
Wat doet de burgemeester niet? 
Het feit dat je deel uitmaakt van het oude vertrouwde is meteen de grootste valkuil. Wat je niet moet doen is 
uitstralen dat alles bij het oude zal blijven. Je zult dat wat de kiezer uitspreekt mogelijk moeten maken. 
 
Wat doet de gemeentesecretaris wel?  
Er wordt nu al nagedacht in scenario’s met de vraag hoe je de nieuwe raad ruimte kunt bieden bij gewenste 
veranderingen. Het gaat erom hier open in te staan, discontinuïteit staat voorop, dat vergt van de organisatie te 
gedragen naar het motto dat Jules Verne aan kapitein Nemo meegaf toen hij hem 20.000 mijlen onderzee liet 
gaan: mobilis in mobile (beweeglijk in het beweeglijke).  
 
Wat doet de gemeentesecretaris niet? 
Het is in maart 2010 niet het moment om ambtelijk lang gekoesterde wensen in te brengen. Bijvoorbeeld in 
Haarlemmermeer de bouw van een nieuw stadskantoor. Die behoefte moet nu reeds onderkend worden door de 
oude raad en het zittende college. 
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Wat doet de griffier wel?  
De griffier staat in de startblokken om de nieuwe raad te positioneren als nieuwe volksvertegenwoordiging. Deze 
is er gewoon direct na de verkiezingen. 
 
Wat doet de griffier niet?  
De griffier houdt zich niet bezig met collegevorming en het inhoudelijke programma. Er zijn 39 raadsleden in 
Haarlemmermeer, deze zijn John van der Rhee allemaal even lief, anders wordt het onwerkbaar. Wethouders 
zijn ships passing in te night, die kunnen morgen weg zijn. De raad blijft vier jaar. 
 
Discussie 
De burgemeester recapituleert: houd in de gaten wat je in welk gezelschap zegt. Een burgemeester moet in 
principe iedere coalitie kunnen leiden. Zonder die neutrale houding kun je als burgemeester tegen grote 
problemen aanlopen. Dagvoorzitter Arie de Jong vult aan dat het riskant is als burgemeester formateur te zijn. 
Stel dat er een situatie komt dat een dergelijk college uit elkaar valt, is ook de burgemeester geen neutrale partij 
voor nieuwe toetreders tot een college. Misschien kan de burgemeester wel koningin spelen, maar geen 
formateur. 
Op de vraag van de dagvoorzitter welke mores belangrijk zijn in de raad van Haarlemmermeer antwoordt John 
van der Rhee dat in het presidium geen politiek wordt bedreven, daar maakt hijzelf of de voorzitter altijd een 
punt van. Maar ook voor mores geldt dat de nieuwe raad deze ter discussie moeten kunnen stellen.  
Griffier Huub Kolen van Noordwijk stelt de vraag hoe om te gaan met partijen en partijleiders? Theo Weterings 
geeft aan dat zijn lijn is zich in deze fase niet te bemoeien met partijprocessen. Alleen de uitkomst is relevant, 
dat wil zeggen na de kandidaatstelling in januari. Zodra de lijsttrekkers bekend zijn is daarmee het relevant 
netwerk bekend om de verkiezingen mee voor te bereiden. 
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Burgemeester Michiel Zonnevylle, 
gemeentesecretaris Bert Schouten 
en griffier Tineke Zantingh 

Driehoekspresentatie Leiderdorp 
 

Als het gaat om continuïteit in verkiezingstijd is Leiderdorp extra interessant omdat vlak voor de vorige 
verkiezingen het college uit elkaar is gevallen. Hierdoor was het draaiboek verkiezingen dat de driehoek 
daarvoor in samenspraak had opgesteld niet meer bruikbaar. Echter, vanuit een gebrek aan vertrouwen moest 
het bestuur toch weer door. Hoe heeft de driehoek dit opgepakt? 
 
Leiderdorp telt 26.500 inwoners. Voor een gemeente van een dergelijke omvang wordt Leiderdorp 
geconfronteerd met heel veel dynamiek, zo loopt de HSL onder en de A4 dwars door de gemeente. Dit vraagt 
veel van de gemeenschap en - met alle organisatie en emotie die daarbij hoort - dus ook veel van de politiek. 
Zo moet de gemeente 18 miljoen euro bijbetalen aan het dieper leggen van de A4. Dit werd door het Rijk als 
luxe ervaren. Gerelateerd aan de aanleg van de weg vindt projectontwikkeling plaats, met de opbrengst daarvan 
wordt de bijdrage aan de A4 bekostigd. 
 
De val 
Op 28 februari 2006 vond een extra raadsvergadering plaats, aangevraagd door niet-collegepartijen. De reden 
voor het debat was dat door vertraging in de aanleg van de A4 ook de gemeentelijke projecten in hetzelfde 
gebied vertraging opliepen, waardoor de opbrengst die nodig was voor het dekken van de gemeentelijke 
bijdrage in het A4-project later gerealiseerd zou worden.  
De niet-collegepartijen inclusief Groen-Links, dat zonder wethouder deel uitmaakte van de coalitie, zegden in 
deze vergadering het vertrouwen in het college op. Er vond geen ontslag door de wethouders plaats, wel 
moesten zij verder zonder het vertrouwen van de raad. Aan gemeentesecretaris Bert Schouten werd vervolgens 
gevraagd een lijst te maken van alle onderwerpen waarvoor een beslissing door college of raad binnen 
afzienbare tijd noodzakelijk was. Op 1 maart heeft burgemeester Zonnevylle de fractievoorzitters bij elkaar 
geroepen, deze zijn 2 maart bij elkaar gekomen om de lijst te bespreken met de vraag: wat is controversieel en 
wat is ongevaarlijk? Het opmerkelijke resultaat was dat het demissionaire college meer ruimte had dan daarvoor. 
Op 7 maart vonden de verkiezingen plaats, dit leidde tot een beperkte verschuiving in zetelaantallen. Vervolgens 
heeft de burgemeester de nieuwe raad bij elkaar geroepen, met als vraag hoe de coalitiebespreking te starten. 
Daarbij werd afgesproken dat de VVD als grootste partij het voortouw zou nemen.  



De formatie 
De gemeentesecretaris had vooraf gezorgd voor een overdrachtsdossier ten behoeve van de onderhandelingen. 
De griffier Tineke Zantingh is gevraagd het onderhandelingsproces te faciliteren, dat wil zeggen het proces te 
begeleiden en verslag te maken. Dit is gebeurd met instemming van alle partijen uit de raad. Ze beperkte zich 
hierin tot het proces en vervulde geen inhoudelijke rol.  
Bij de onderhandelingen viel het haar op dat de sfeer erg stroef was. Betrokkenen waren erg gefocust op de 
verschillen en niet op overeenstemming. Er was geen voortgang. Na twee weken werd door griffier en 
burgemeester gesuggereerd een formateur aan te stellen. De partijen dachten er nog steeds zelf uit te komen. 
Twee weken later vonden de partijen het toch verstandig een formateur in te schakelen. Daarna kwam het 
proces in een enorme versnelling. De burgemeester heeft ’s ochtends de fractievoorzitters bij elkaar geroepen 
om een opdracht te formuleren voor een formateur. Deze werd gevonden en nog dezelfde avond heeft deze 
formateur - de heer Van Haersma Buma, op dat moment burgemeester van Leidschendam-Voorburg – alle 
fractievoorzitters afzonderlijk gesproken. Aansluitend, wederom dezelfde avond heeft de formateur aan de griffier 
de vraag voorgelegd een dag later een filosofie voor het nieuwe college neer te leggen. Ze heeft ‘ja’ gezegd en 
van gemeentesecretaris Bert Schouten twee ambtenaren ingehuurd. De volgende avond lag er de filosofie van 
de 5 B’s: betrouwbaar, burgergericht, beter, bestuurbaar en beheersbaar. Aan de hand daarvan is de formateur 
erin geslaagd in een week tijd alle betrokkenen op één lijn te krijgen en kwam er een akkoord. Er werd voor het 
eerst in een maand weer gelachen. 
Michiel Zonnevylle stelt dat hem een VVD-kandidaat het meest voor de hand leek te liggen als formateur en hij 
derhalve dat als advies heeft meegegeven. Hij stelt dat je als burgemeester in dit soort situaties geen politieke 
afwegingen mag maken, maar objectief moet blijven. De VVD als grootste partij moest in beweging komen.  
Over dit proces benadrukt Tineke Zantingh dat – hoewel ze van mening is dat een griffier zich in principe niet 
met dit proces moet bezig houden – de situatie zo kan lopen dat het toch gebeurt dat je als griffier het 
onderhandelingsproces begeleidt. Dat is op zich is dat niet erg waneer je maar duidelijk naar alle partijen 
markeert waar je mee bezig bent en dit door alle partijen gedragen wordt. 
Bert Schouten maakt bij het vervolg een kanttekening. Het is van belang dat de ambities die partijen hebben en 
neer willen leggen in een collegeprogramma op haalbaarheid getoetst kunnen worden, dit leidt ertoe dat de 
teleurstellingen tijdens de eerste collegevergaderingen niet te groot zijn en ambities niet meteen al in het begin 
bijgesteld moeten worden. Dit legt immers meteen al een hypotheek op de samenwerking. 
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Lessen 
De driehoek van Leiderdorp heeft de volgende lessen getrokken. Het moment waarop de coalitie-
onderhandelingen starten moet duidelijk gemarkeerd zijn. Wie trekt dat proces? Deze punten zijn vastgelegd in 
een spoorboekje waar de belangrijkste data in zijn opgenomen. De politiek vindt het fijn om in het proces door 
de organisatie actief gefaciliteerd te worden, dat geldt niet alleen voor de nieuwkomers. 
Ter illustratie de rol formateur. Voor deze periode is nu op voorhand afgesproken een formateur in te schakelen, 
alleen wordt deze procesbegeleider genoemd, omdat het idee dat men er niet zelfstandig uit zou kunnen komen 
gevoelig ligt.  
Ook is het goed het moment te markeren waarop de gemeentesecretaris het estafettestokje overneemt en het 
proces van collegevorming daadwerkelijk begint.  
Daarnaast is het van belang dat je als driehoek een goed samenwerkingsverband bent en daar voortdurend in 
te blijven investeren. In het driehoeksoverleg worden alle zaken goed doorgesproken inclusief de roddels en de 
zaken die opvielen. Daarbij is het van belang alles uit te wisselen tot en met ‘die zat niet lekker in zijn vel.’ Het 
gaat er hierbij om de smeerolie te zijn zonder met politiek bezig te zijn.  
 
Discussie 
Bert Schouten snijdt het punt aan van de evaluatie van het collegeprogramma. De burger heeft het recht te 
horen wat er van het collegeprogramma terecht is gekomen. Over het algemeen wordt een periode ambitieus 
gestart, maar vervolgens verdampt het en pas in de verkiezingsstrijd hoor je percepties van wat gerealiseerd is, 
maar een objectieve vaststelling ontbreekt vaak. Tegen het einde van de vorige periode was er in het college 
discussie of dit wel of niet moest gebeuren. Daarbij speelde de volgende afweging: enerzijds was men trots op 
wat bereikt was, anderzijds was men bang dat het juist daarom als verkiezingspropaganda van de partijen in het 
college gezien zou worden en daarom is het niet gedaan.  
 
Tom Fabel, gemeentesecretaris van Noordwijkerhout onderstreept het belang om als gemeentesecretaris tijdig 
aan tafel te komen tijdens de onderhandelingen. Bij de laatste collegevorming werd die vraag gesteld en 
gehonoreerd. Naast de griffier schoven het hoofd financiën en hijzelf aan. Dit gaf de gelegenheid niet alleen om 
te adviseren, maar ook om te checken of er voldoende capaciteit en middelen aanwezig waren om plannen uit 
te voeren. De diverse voorstellen werden doorgerekend op capaciteit en geld. Dit leidde tot realistische ambities.  
Uit de mid termreview kwam dan ook naar voren dat in Noordwijkerhout heel veel bereikt is.  
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Hij pleit er dan ook voor om aan tafel proberen te komen, niet om de politiek te beïnvloeden maar om te 
adviseren en capaciteits- en geldbeslag goed door te rekenen. 
De dagvoorzitter vraagt of hij er geen last van heeft dat hij aan tafel zat. Hierdoor is hij eigenlijk ook mede-
ondertekenaar van het akkoord. Tom Fabel stelt dat je inderdaad niet vrijblijvend aan tafel zit. Als ambtelijke 
organisatie zeg je hiermee ‘ja’ tegen het collegeprogramma en daarmee verbind je je er ook aan. Maar als je 
daar helder over bent geeft dit ook de ruimte om bij extra werkzaamheden de consequenties te bespreken voor 
de voortgang op andere dossiers, hoewel er altijd spanning zal zijn tussen wat wethouders willen en wat de 
organisatie wanneer kan leveren. 
 
Een ander interessant punt is portefeuillevorming. In Leiderdorp is de portefeuilleverdeling zo ingericht dat iedere 
wethouder weliswaar een eigen portefeuille heeft, maar de portefeuilles zijn zo samengesteld dat er bij de 
grotere onderwerpen altijd vier ogen meekijken. 
Burgemeester van Helmond, Fons Jacobs geeft aan dat vanuit zijn ervaring in Brunssum een volledig inrichten 
van dubbel bezette portefeuilles problemen oplevert. Niet alleen waren zes wethouders op 33.000 inwoners wat 
veel van het goede, de consequentie was dat men elkaar niet meer vertrouwde en er continu spanning was: er 
wordt dan niet meer bestuurd, maar men gaat van conflict naar conflict. 
De dagvoorzitter werpt de vraag op of het niet zo is dat wanneer er een sfeer van wantrouwen heerst men 
dingen gaat afspreken om hiermee om te gaan, maar die het wantrouwen niet weg kunnen nemen of is het zo 
dat sommige structuurelementen wantrouwen veroorzaken?  
 
Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze werpt de vraag op van wie de portefeuilleverdeling is en 
welke rollen de drie actoren uit de driehoek hierin spelen? Hij geeft aan voor zichzelf te willen verkennen hoe te 
kunnen interveniëren.  
Michiel Zonnevylle antwoordt dat dit een moeilijk onderwerp is. Enerzijds zou het prettig zijn als je erbij kunt zijn 
en enigszins bij kunt sturen. Anderzijds is het ook gevaarlijk en je geeft een waarde-oordeel. Wellicht is de 
sleutel van ambtelijke zijde tips te geven in de trant van “Zou het misschien handig zijn als…” De kunst is hier 
creatief mee om te gaan.  
Michiel Zonnevylle geeft tenslotte als aandachtspunt mee het regionale aspect van een aantal dossiers. Soms 
liggen zaken regionaal al stevig verankerd in afspraken. Dan is er weinig ruimte meer om daar lokaal nog iets 
van te vinden. Van belang is dat dit voldoende duidelijk ingebracht wordt in coalitieonderhandelingen.
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Burgemeester Fons Jacobs, 
gemeentesecretaris Ad de Kroon en 
griffier Jan Jaspers 

Driehoekspresentatie Helmond 
 

Collegevorming, samenstelling en programma 
Burgemeester Fons Jacobs geeft aan dat het onmogelijk is om als burgemeester boven de partijen te staan, het 
lijkt tegenwoordig wel alsof burgemeesters robots moeten zijn, alsof een burgemeester grijs moet zijn. 
 
Zijn eerste stelling is dat verkiezingen een hinderlijke onderbreking van het proces van het openbaar bestuur 
zijn. Gelukkig kent Nederland diverse niet politiek benoemde personen die voor continuïteit in het openbaar 
bestuur zorg kunnen dragen.  
Voor wethouders en raadsleden zijn de campagnes immers nu al begonnen. Pas volgend jaar deze tijd zit er 
weer een bestuur in het zadel, dit betekent dat slechts 75 procent van de raadsperiode effectief bestuurlijk te 
benutten is, waarvan alleen in het eerste jaar verdergaande maatregelen met een impopulair karakter genomen 
kunnen worden, het tweede jaar over het algemeen in het teken van implementatie staat, waarna in het derde 
jaar alweer de noodzaak ontstaat om de onderlinge verschillen te benadrukken. Juist de werkelijkheid van de 
hinderlijke onderbreking legt dan ook de verantwoordelijkheid om de continuïteit te bewaken bij de driehoek. 
 
Een uitstapje: in Eden Park in Cornwall ligt sinds 2000 het zogenaamde Millennium Park. Hier bestaat het 
concept van de gele, de rode en de groene kamer. Deze worden gebruikt voor vernieuwingsprocessen, dit 
concept onderkent dat in processen om tot vernieuwing te komen ieder persoon een eigen stijl heeft en dus een 
eigen bijdrage aan vernieuwingsprocessen levert.  
In de gele kamer zijn de futurologen, de idealisten de baas. De rode kamer is de kamer van de ‘machers’: hoe 
kunnen ideologische uitgangspunten in een concreet programma vertaald worden? In de groene kamer tenslotte 
zijn de accountants en de rekenmeesters leidend, de personen die de haalbaarheid toetsen, wat leidt tot een 
voorstel dat te realiseren is. 
In de samenstelling van teams zou met deze drie stijlen rekening gehouden moeten worden.  
 
Als burgemeester kun je nadrukkelijk een rol spelen die verder reikt dan de wettelijk toegewezen taak. Natuurlijk 
heb je opvattingen wie het beste lijsttrekker kan zijn. Je kunt kleine hints geven die in het proces een rol kunnen 
spelen. Je moet alleen zorgen dat je als burgemeester daarin geen verantwoordelijkheid neemt. 
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Leden van de driehoek zijn immers geen professionals omdat ze geen opvattingen zouden hebben, maar juist 
omdat deze personen wel opvattingen hebben. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je idealiter zorgt dat alle drie de 
kleuren in een te vormen college vertegenwoordigd zijn. Maar je bent ook professional omdat je werkt met de 
wethouders die de raad geeft.  
Je moet als burgemeester uit het politieke proces blijven, maar wel laten weten wat je ervan vindt en zorgen dat 
je weet wat de achtergronden van de mensen zijn, zodat je de sterke kanten weet te benutten. Dat kan van 
invloed zijn op de uiteindelijke taakverdeling. Daarvoor is teambuilding heel belangrijk. Direct na de 
collegevorming gaat het nieuwe college van Helmond drie dagen teambuilden. Twee dagen onder externe 
begeleiding en één dag onder elkaar. 
 
Daarnaast is de burgemeester adviseur van het programma. Bij de laatste formatie kreeg Fons Jacobs ’s 
ochtends de vraag om voor 5 uur ’s middags te reageren op een stuk dat eigenlijk al naar de drukker moest. 
Het collegeprogramma wordt echter ook het programma van de burgemeester. Je mag jezelf daarom de vraag 
stellen: ‘Kan ik daar mijn handtekening onder zetten als ik zou willen?’ Het is niet teveel gevraagd het 
collegeprogramma als burgemeester vier dagen ter bestudering te hebben, zodat je als team inclusief 
burgemeester naar buiten toe verantwoordelijkheid kunt dragen hiervoor.  
 
Oenze Dijkstra, gemeentesecretaris van Zwolle stelt de vraag of je als burgemeester ook eerder betrokken kan 
worden zodat je die vier dagen niet nodig hebt? Fons Jacobs aarzelt, want in de eerdere fase is het belangrijk 
dat de politieke partijen aan elkaar snuffelen. Dan is het goed als burgemeester afstand te houden. Wel is het 
belangrijk dat je als burgemeester je signalen hebt afgegeven, maar op informele wijze.  
 
Inhoudelijk overdrachtsdossier als input voor coalitieonderhandelingen 
Ad de Kroon reageert als eerste op de ruimte die de burgemeester heeft om iets van het collegeprogramma te 
vinden. Voormalig commissaris van de koningin van Noord-Brabant Houben kreeg ooit een nieuw 
collegeakkoord voorgelegd. In een formele reactie die hij ook in de publiciteit bracht, gaf hij aan dat hij de 
onderwerpen duurzaamheid en Brabantstad miste. Het collegeakkoord is vervolgens ook aangepast. Een 
kanttekening is wel dat hij dit deed in het jaar van zijn afscheid. 
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Wat maakt een collegeperiode geslaagd? 
Gemeentesecretaris Ad de Kroon geeft aan dat er sprake moet zijn van vijf factoren, een goed college:  
- weet wat het wil 
- weet dit om te zetten in concrete programma’s, projecten, investeringen en activiteiten 
- weet dit te realiseren op een democratische en integere wijze 
- communiceert hierover met burgers en pers 
- en legt hier verantwoording over af. 
 
Dat lijkt heel eenvoudig, maar gaat kennelijk toch vaak mis. Het samenstellen van een collegeprogramma is 
belangrijk. Een goede staving van ambities en koers in dilemma’s kan ondersteunend zijn aan de wijze waarop 
het college als team samenwerkt en resultaten gaat behalen. 
 
Ondersteunend zijn ook goede overdrachtsdossiers. Deze zijn de laatste collegeperiodes opgekomen en passen 
in het denken in cycli van sturing die als gevolg van programmabegrotingen sterker zijn ontwikkeld. Voor de 
inrichting van overdrachtsdossiers kunnen we vooral leren van wat mis ging. 
 
De eerste keer dat in Helmond een overdrachtsdossier gemaakt werd, heette dat een bouwstenenboek. Dit 
dossier bevatte echter ook veel impliciete wensen van diensten en was rijp en groen door elkaar. 
De tweede keer in 2006 is hier beter op gestuurd en lag er een meer samenhangend overdrachtsdossier, 
geordend naar programma’s. Tevens bevatte dit de meest actuele financiële kaders. Dit dossier was wel erg dik. 
 
Een zorgpunt: het proces van collegevorming leent zich moeilijk om bezuinigingen af te spreken en dat is voor 
de komende periode een grote zorg. Collegevorming en bezuinigingen zijn slecht met elkaar te verenigen. 
Partijen die maanden lang de verschillen tussen elkaar benadrukt hebben, moeten elkaar in de formatieperiode 
juist vinden en binden in idealen. Daarmee zijn het doel en het proces beiden niet geschikt om afspraken over 
bezuinigingen te maken, dat zal later moeten komen. 
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In Helmond wordt de coalitievorming getrokken door de lijsttrekker van de grootste partij (gedurende een maand 
luistert iedereen in de gemeente naar deze persoon). 
Daarnaast worden de verkiezingsprogramma’s van alle fracties aan elkaar geplakt. Dit wordt als erg 
ondersteunend ervaren door de onderhandelaars. Voorwaarde is dat de persoon die dit doet door alle 
betrokkenen vertrouwd wordt.  
In Helmond worden in het proces van coalitievorming die mensen in de ondersteuning betrokken die geschikt 
zijn om dit subtiele proces te ondersteunen. Er wordt niet gekeken naar iemands verantwoordelijkheid of formele 
rol in de organisatie. 
 
Hoewel er goede ervaringen zijn opgedaan met overdrachtsdossiers als input voor een collegeprogramma waren 
er ook minpunten. Naast de eerder genoemde overload aan informatie en het gegeven dat er sprake was van 
veel rijp en groen door elkaar bestond er bij de betrokken afdelingshoofden een sterke behoefte om ‘op te 
komen’ voor de eigen sector.  
Daarnaast wordt er teveel waarde gehecht aan een goede systematiek: de wens het collegeprogramma in een 
strakke lay-out te gieten, echter dat gaat niet. Het collegeprogramma is niet als sturingssysteem bedoeld. 
Op dit moment komt vanuit de fracties het geluid dat het overdrachtsdossier te laat gereed zal zijn, te weten 
eind december, dit had er voor de verkiezingsprogramma’s moeten liggen. 
Een ander punt is de vraag wie verantwoordelijk is voor het stuk. In Helmond was men de vorige keer verrast 
door vragen van de pers. Dit keer is expliciet het uitgangspunt geformuleerd dat het geen politiek stuk is, dat het 
tot stand komt onder verantwoordelijkheid van burgemeester en gemeentesecretaris. Tevens is het stuk vanaf 
het begin openbaar. 
Tenslotte is uit de vorige twee rondes meegenomen dat er meer focus moet liggen op toekomstige dilemma’s, 
kortom niet terugkijken maar vooruitblikken. 
 
Ad de Kroon geeft aan niet te geloven in het al te smart formuleren van ambities in collegeprogramma’s, het 
collegeprogramma moet vooral een kwalitatief verhaal zijn. Kwantificering volgt later. In Helmond wordt het 
collegeprogramma altijd omgezet in een beleidsprogramma, dat als opmaat dient voor de programmabegroting. 
Dat betekent niet dat een en ander niet doorgerekend wordt.  
Ook wordt van ambtelijke zijde geadviseerd of de portefeuilleverdeling werkbaar is.
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Ad de Kroon sluit af met wat hij als gemeentesecretaris zelf geleerd heeft. Het is een tijd waarin hij passief moet 
blijven. Een periode ‘waarin ik toch probeer twee keer na te denken voor ik wat zeg.’ 
Let wel: het is onnatuurlijk om vragen niet te beantwoorden als ze gesteld worden, maar hij probeert altijd in het 
oog te houden of hij voor iedere fractie even benaderbaar is.  
Kortom: ‘Maak je heel druk van te voren, maar je heel druk erna, bijvoorbeeld snel de hei op met elkaar. Maar 
tijdens de formatieperiode afwachten en genieten.’ 
 
Een goede relatie tussen raad en college 
Griffier Jan Jaspers licht toe dat raad en college in Helmond na de dualisering op zoek zijn geweest naar wie 
welke rol speelt. Hiervoor is een paritair samengestelde werkgroep opgericht – bestaande uit leden vanuit het 
college en leden van de raad - die vanaf 2002 allerlei methodieken ontwikkeld heeft. Daarnaast organiseert de 
griffie elk jaar een raadsbrede dag rond een bepaald thema voor de leden van de raad, de griffie, het MT en het 
college. Dit jaar stond naar aanleiding van de evaluatie door de staatssecretaris de staat van de dualisering 
centraal. 
Dit soort dagen zijn heel goed voor de verhoudingen in Helmond, onder het motto als je goed met elkaar 
samenwerkt moet je een aantal elementen organiseren die niet alleen zakelijke maar ook plezierige kanten 
kennen.  
Een tweede les: de ambtelijke ondersteuning is plezierig geregeld in de verordening op de ambtelijke bijstand. 
De raad kan gewoon direct vragen stellen aan de ambtelijke organisatie.  
Er is sprake van een kleine griffie, de commissiegriffiers staan voor driekwart been in de organisatie en voor een 
kwart been in de griffie. Hoewel je kunt denken dat dit consequenties heeft voor de loyaliteit, is dat in de praktijk 
niet zo. Deze medewerkers zijn er op geselecteerd dat ze hiermee om kunnen gaan. 
 
En tot slot: na de raadsvergadering wordt er altijd in een wisselende gelegenheid in de stad nog even iets 
gedronken. De regel daarbij is dat dit tot 12 uur voor rekening van de gemeente is en na twaalven voor eigen 
rekening. Dit helpt om de raadsvergadering zo kort mogelijk te houden. De informele sfeer is erg belangrijk.  
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Paneldiscussie 

 

Inleiding 
Als driehoek ben je dienstbaar aan het proces, natuurlijk niet alleen in verkiezingstijd, eigenlijk is dit altijd het 
geval. Echter, waar ligt de grens, hoeveel mag je meesturen, wanneer kom je aan inhoud en is dat zo erg? 
Welke algemene ‘do’s’ en ‘don’ts’ kunnen voor de drie leden van de driehoek geformuleerd worden voor het 
delicate proces van verkiezingen? 
 
Aanbevelingen voor de griffier 
Rianne Donders-de Leest, burgemeester van Geldrop-Mierlo, stelt dat een griffier vooral goed oog moet houden 
voor alle posities van alle fracties. Oenze Dijkstra, gemeentesecretaris van Zwolle, vult aan dat de griffier zich 
vooral moet richten op de hele raad en in de maanden tot en met de verkiezingen moet zorgen voor optimale 
participatie door alle fracties, zodat alle fracties zich goed kunnen manifesteren. Ook dient de griffier te zorgen 
voor een open verbinding met de ambtelijke organisatie, want de gemeente moet goed bestuurd blijven worden. 
Inez Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester van Heerde, geeft aan dat het van belang is nieuwe mensen en 
fracties op hun gemak te stellen en vertrouwd te maken met het werk. Dit vanaf het moment dat ze 
binnenkomen en dat is al lang voor de verkiezingen.  
Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, vat samen dat een griffier zorg moet dragen voor drie dingen: 
1. service en facilitering; 
2. training, coaching en opleiding, vooral om nieuwe raadsleden wegwijs te maken en;  
3. een antenne voor het proces rond de verkiezingen met adviezen voor bijvoorbeeld de burgemeester: ‘Jij 
verwaarloost die en die fractie, let daar een beetje op.’ 
Jan Kerkhof, gemeentesecretaris van Nunspeet, stelt tenslotte dat voor de griffier en in beginsel voor de hele 
driehoek het belangrijk is te beseffen dat de burger aan het woord is, die wil vertellen wat er moet gebeuren in 
de gemeente. De griffier moet volstrekt neutraal zijn. De opgave is om met de gehele driehoek de wil van de 
burger te vertalen.  

 
 
De gemeentesecretarissen Jan 
Kerkhof (Nunspeet) en Oenze 
Dijkstra (Zwolle),  
de griffiers Katja Bolt (Amsterdam-
Westerpark) en Pascale 
Georgopoulou (Amstelveen)  
en de burgemeesters Rianne 
Donders-de Leest (Geldrop-Mierlo), 
Jan Hoekema (Wassenaar) en Inez 
Pijnenburg-Adriaenssen (Heerde)  
 
. 
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Wat moet de griffier vooral niet doen? 
Inez Pijnenburg-Adriaenssen stelt dat de griffier niet mag vergeten dat de oude raad tot maart doorgaat, dit 
proces moet zo goed mogelijk doorlopen. 
Over de vraag of de griffier zich al dan niet mag bemoeien met politiek zijn de meningen niet eenduidig. 
Enerzijds bestaat het beeld dat de griffier zich niet moet bemoeien met politiek, ook niet een klein beetje, dus 
ook niet met de formatie. Anderzijds kan de situatie ontstaan dat de griffier gevraagd wordt de 
formatiegesprekken te begeleiden. Het sleutelwoord daarbij is transparantie. In Wassenaar is de griffier voor de 
komst van Jan Hoekema gevraagd formatiegesprekken te begeleiden, dat heeft ze ook gedaan, maar wel met 
goedkeuring van alle fracties. Dat kan door transparant en helder te zijn ten aanzien van de werkzaamheden.  
 
Discussie 
Lia Randsdorp, griffier van Zaanstad, nuanceert het beeld dat een griffier geen opvattingen mag hebben. 
Natuurlijk heeft een griffier opvattingen, maar die zijn het eindresultaat van een proces en het gaat erom die 
opvatting op een bepaalde manier in te zetten. Het is volstrekt oninteressant wat de eigen politieke opvattingen 
zijn. Echter de waarneming hoe verhoudingen in elkaar zitten en hoe er geïnvesteerd kan worden in 
samenwerkingsrelaties bepalen de opvattingen over politieke bestuurscultuur en haalbaarheid binnen de 
gemeente. Daar probeer je het beste uit te halen. Dat is meer de vraag: wanneer kun je interveniëren, wanneer 
loop je te ver voor de troepen uit en wanneer doe je te weinig en ben je te juridisch-afstandelijk? Dat is het 
vraagstuk vooral in een hectisch proces als formatie. Uiteindelijk moet zo’n raad wel stappen zetten richting 
collegevorming. Voor de verkiezingen zou je kunnen kijken met lijsttrekkers hoe je het proces inricht. Je rol 
tijdens de formatie hangt sterk af van hoe partijen tegen jou aankijken en de wijze waarop binnen de gemeente 
tegen de griffiersfunctie wordt aangekeken.  
Een meer algemene suggestie die soms helpt om je positie bij een vraagstuk te bepalen is twee adviezen voor 
dezelfde vraag te verzinnen. Dat dwingt je na te gaan of je gewoon een opvatting hebt over de wijze waarop te 
handelen of dat je actief bezig bent met het achterliggende vraagstuk. 
Frank Beijk, gemeentesecretaris van Zandvoort, stelt de vraag of oog hebben voor alle posities en mensen 
helpen niet gewoon het dagelijks werk van een griffier is? Jan Kerkhof antwoordt dat neutraal en professioneel 
zijn inderdaad het dagelijks werk van de griffier is, maar verkiezingen zijn het meest essentiële moment in de 
democratie. Het is lastig is om de boodschap van de burger zo helder en transparant mogelijk en met zo min 
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mogelijk machtsvertoon te vertalen naar een programma waarin de burger zich nog herkent. Daarin moet de 
hele driehoek een rol spelen. Jan Hoekema vult aan dat het verschil tussen de stem van de burger en de lokale 
machtsvorming heel moeizaam is. De burger kiest de raad en niet het college. Hij zou het toejuichen wanneer 
partijen die de coalitie hebben gevormd – ondersteund door de driehoek - snel verantwoording afleggen over 
wat tussen 3 maart en het sluiten van het coalitieakkoord gebeurd is.  
Michiel Zonnevylle merkt op dat de burger bij de verkiezingen niet eens een puzzel neerlegt, maar gewoon een 
stapel losse stukjes, dat vergt een goed proces. Jan Kerkhof stelt dat vooral de driehoek tot taak heeft zaken in 
dit proces richting de burger transparant te houden, dat is in het belang van de democratie. 
Ten tijde van de verkiezingen is de driehoek de enige continue factor. Juist in deze periode komen er dingen op 
je af waardoor je soms net op de grens belandt van wat je professioneel zou kunnen doen. Pascale 
Georgopoulou, griffier van Amstelveen, doet daarom de suggestie als driehoek als een soort anker van het hele 
proces in die tijd te sparren over wat je wel of niet doet, bijvoorbeeld als het gaat om wel of niet 
formatiegesprekken begeleiden. Dat betekent naar alle fracties transparant zijn over je concrete rol, dat is wat 
anders dan professioneel of neutraal zijn want dat moet de griffier altijd zijn.  
 
Aanbevelingen voor de gemeentesecretaris 
Jan Hoekema ziet als kerntaak voor de gemeentesecretaris het zijn van de schakel tussen wat het bestuur wil 
en de organisatie kan. De gemeentesecretaris moet goed beseffen wat de politiek wil, zonder zich daar actief 
tegenaan te bemoeien. De gemeentesecretaris heeft ook een rol om voor de werkvloer te staan, maar het 
politieke primaat moet wel voorop staan. Deze rol vergt vooral tact, vernuft en sociale intelligentie.  
In deze periode betekent dat volgens Pascale Georgopoulou dat de gemeentesecretaris bewust passief moet 
zijn, maar er wel hoort te zijn als zij hem als griffier nodig heeft.  
Volgens Katja Bolt, griffier van het stadsdeel Amsterdam-Westerpark is het van belang dat de 
gemeentesecretaris, de griffier en de burgemeester van tevoren elkaars rol bespreken en bepalen wanneer je 
het stokje overgeeft, dit met de lijsttrekkers af te stemmen en je daar vervolgens ook aan te houden. 
Een concrete opgave voor de gemeentesecretaris is volgens Inez Pijnenburg-Adriaenssen voor de verkiezingen 
een betrouwbaar document opstellen over wat in de periode tot 2014 op de gemeente afkomt. Ook kan hij 
advies geven over hoe portefeuilles bij elkaar gezocht kunnen worden, zodat het proces van collegevorming niet 
door dit soort onhandige dingen verstoord gaat worden. Hij is met name degene die de goede informatie kan 
aanleveren, lijsttrekkers hebben daar ook behoefte aan.
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Rianne Donders-de Leest merkt op dat het hele verhaal tot nu toe vooral gaat over een ideaalplaatje, waarin 
iedereen kalm en beheerst is en aan de voorkant goed nadenkt hoe het moet. Dit plaatje houdt geen rekening 
met de praktijk van de verkiezingsmaanden, van wethouders die klaar zijn en dat drie maanden lang vooral sterk 
uitstralen of pamflettenacties in het gemeentehuis. Een gemeentesecretaris moet de komende maanden vooral 
de rust bewaren en duidelijk aangeven wat hij wel en niet kan: ‘De organisatie moet door en daar heb ik dit voor 
nodig.’  
 
Wat moet de gemeentesecretaris vooral niet doen? 
Rianne Donders-de Leest vervolgt dat een gemeentesecretaris vooral niet zijn frustratie moet uiten, het is een 
kwestie van even slikken, over een paar maanden is het voorbij. Lukt je dat niet dan heb je daar jaren later nog 
last van. 
Daarnaast mag een gemeentesecretaris geen eigen agenda doordrukken, niet van tevoren bedenken hoe de 
coalitie eruit zou moeten zien, zich ook niet bemoeien met de totstandkoming van deze coalities en ook niet op 
schoot zitten bij het college. Hij moet vooral solidair zijn met zijn eigen organisatie en voor zijn mensen staan, 
bestuurders zijn per definitie ongeduldig. 
 
Discussie 
Hans Driessen, gemeentesecretaris van Druten, vindt dat hier een heel ideaal verhaal geschetst wordt, maar de 
werkelijkheid is soms bar en rauw (en natuurlijk ook erg mooi). Een gemeentesecretaris moet oog proberen te 
houden voor de lange termijn en wel proberen objectief te zijn. Een secretaris moet echter een zwaardere rol 
vervullen dan anderen denken, maar zijn bescheidenheid maakt dat hij daar niet op aangevallen wordt. 
Bert Schouten vult aan dat het profiel lijkt te verlangen dat je als gemeentesecretaris heel steriel, neutraal, bijna 
kleurloos in het politieke bedrijf stapt. Natuurlijk moet je zorgen dat je niet in het politieke spel terecht komt, 
maar je hebt wel een politieke antenne. Een gemeentesecretaris is daarom een handige strateeg en tacticus, 
schaken behoort tot de bagage van een gemeentesecretaris. Bert Schouten merkt tevens op dat bij de 
secretaris – net als bij de rest van de driehoek – het historisch besef rust, daarom weet in welke situatie en 
context bepaalde besluitvorming is ontstaan en daarmee ook de taak heeft te waarschuwen voor de 
consequenties van koerswijzigingen.  
Antje Dekker, gemeentesecretaris van Berkelland, stelt dat de rolinvulling zoals deze nu naar voren komt het 
politieke proces vreselijk saai maakt. Zo wordt het proces van verkiezingen enorm verambtelijkt, beheersbaar en 
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rationeel gemaakt. Het charmante van het betoog van Haarlemmermeer was het pleidooi voor discontinuïteit. Dit 
betekent dat de gemeentesecretaris moet waken een te grote rol te vervullen. Ze pleit derhalve voor een 
bescheiden rol voor de gemeentesecretaris, de gemeentesecretaris moet niet zorgen voor olie op de golven. 
Daarom hebben burgers immers last van de kloof met de politiek. Vooral de irrationaliteit – als je politiek zo zou 
willen aanduiden - moet zijn kans krijgen.  
Jannick de Kort, gemeentesecretaris van Diemen stelt de vraag: ‘Als je als gemeentesecretaris gevraagd wordt 
voor een rol in de formatie, neem je hem dan of niet?’  
Jan Hoekema antwoordt dat de kern transparantie en draagvlak is, als de secretaris gevraagd wordt en 
draagvlak en consensus bestaat, is daar niets op tegen, als je maar niet je rol verbreedt en dat hele proces 
even denkt te regelen.  
 
Aanbevelingen voor de burgemeester 
Pascale Georgopoulou vindt dat de burgemeester als boegbeeld van de gemeente een natuurlijke rol heeft ten 
aanzien van opkomstbevordering. Daar zit ook een staartje: wanneer je iedereen oproept te gaan stemmen kan 
dat proces niet op 3 maart stoppen, waarna de onderhandelingen binnenskamers beginnen. Gedurende het 
gehele traject moet de burgemeester in procesmatig opzicht leiderschap tonen. 
Katja Bolt stelt dat als je in de politieke cultuur dingen ziet die je anders wilt, je nu je kansen moet grijpen. De 
burgemeester kan daar eventueel met de anderen uit de driehoek iets betekenen. In die zin zou de 
burgemeester in positieve zin veranderingsmanager kunnen zijn in discontinuïteit. 
De beide gemeentesecretarissen uit het panel pleiten voor een sterk participatieve – zij het subtiele - rol voor de 
burgemeester in de formatie. Immers cruciaal voor de gemeente is een goed functionerend college, dat optimaal 
gebruik maakt van de aanwezige competenties. Ook is het belangrijk dat zodra het coalitieprogramma is 
gemaakt, de burgemeester met zijn nieuwe team ondersteund door zijn ambtelijke crew - als hij de mogelijkheid 
heeft - de portefeuilles zo goed mogelijk verdeelt over het team. Het is essentieel te zorgen voor een logisch 
pakket, zodat elke portefeuille met projecten gelardeerd wordt, iedere wethouder wat kan vertellen in de wereld 
en één wethouder het niet drukker heeft dan de anderen. 
Oenze Dijkstra vindt dat de burgemeester nooit te laat kan beginnen zijn invloed aan te wenden om voor een 
goed team te zorgen. Heel vroeg, al voor de zomer, zou de burgemeester moeten trachten te achterhalen aan 
wie binnen de partijen gedacht wordt om de kar te trekken en dit proces subtiel actief te volgen en te 
beïnvloeden. Als je daarin te openhartig bent maak je je onmogelijk: het luistert heel nauw. 
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Wat moet de burgemeester vooral niet doen? 
Het is van belang dat de burgemeester niet gaat wankelen als het spannend wordt. Daarnaast moet de 
burgemeester ervoor waken zich te politiek op te stellen. Jan Kerkhof stelt dat een burgemeester die niet boven 
de partijen staat het vroeg of laat moeilijk krijgt, hij doet afbreuk aan talenten van zijn bestuurders en eigenlijk 
ook afbreuk aan het democratisch systeem. 
 
Discussie 
Inez Pijnenburg-Adriaenssen vindt de rol die Oenze Dijkstra aan de burgemeester toedicht te ver gaan. Wellicht 
kun je via de gemeentesecretaris laten merken dat je bepaalde portefeuillecombinaties wel of niet ziet zitten en 
hoe bepaalde combinaties wellicht verstandiger zijn dan andere. Ze vindt echter dat de burgemeester geen 
mening moet hebben over de capaciteiten van individuele kandidaten. 
Oenze Dijksta geeft aan dat de burgemeester in zijn rol van sparringpartner voor al degenen die er in de 
verkiezingstijd toe doen zich zodanig moet laten informeren dat hij alle dilemma’s tot zich kan nemen en daar 
verstandig mee omgaat.  
Volgens Jan Kerkhof is het prettig als de burgemeester weet wat voor teamleden hij krijgt in zijn college, maar 
uiteindelijk bepalen de onderhandelaars welke mensen dit worden. Dan zijn vervolgens goede werkpakketten 
buitengewoon essentieel.  
De dagvoorzitter waarschuwt hier voor teveel optimisme: in de formatie draait het volgens hem alleen maar om 
het verdelen van de portefeuilles, is dat het enige wat er echt toe doet. 
Jan Hoekema hoopt dat hij toch een rol in de coalitievorming kan spelen. In Wassenaar is onlangs een 
collegewisseling geweest. Hij heeft daar vervolgens enkele lijmgesprekken geleid, is weliswaar niet bij alle 
onderhandelingen betrokken geweest, maar is bij een aantal essentiële gesprekken (bijvoorbeeld de begroting) 
wel aangeschoven. Hij hoopt eenzelfde rol te kunnen spelen bij de formatie. Hij hoeft niet de hele tijd aan tafel 
te zitten, maar hoopt er niet volledig buiten geplaatst te worden. Dat ligt natuurlijk een beetje aan de gemeente 
en aan de eigen reputatie. Door van tevoren gesprekken met iedereen te voeren en een verbindende rol te 
vervullen, kun je dat mogelijk bewerkstelligen. 
Theo Weterings onderstreept de stelling van de dagvoorzitter. Als burgemeester heb je geen daadwerkelijke 
invloed op de portefeuilles, dit heeft te maken met de reden waarom mensen de verkiezingen in gaan. Ze willen 
iets realiseren en daar hoort een portefeuille bij. Hij herinnert zich zelf het moment uit een eerdere 
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formatie waarin hij als onderhandelaar mocht melden welke portefeuille aan de burgemeester toebedeeld werd, 
zonder dat daar discussie over gevoerd kon worden: het was graag of niet.  
Als je je voorwerk goed hebt gedaan, word je als burgemeester wel tijdig geconsulteerd en kun je op informele 
wijze invloed uitoefenen.  
Ook is het de tijd van de kansen. Voor de burgemeester biedt dit de gelegenheid dingen in te brengen die tot nu 
toe niet bespreekbaar waren. Maar je moet je realiseren dat de raadsleden en de kandidaten het ook bij uitstek 
zien als de tijd van de kansen, het enige moment in vier jaar dat je iets kunt realiseren. En dat moet ook 
gefaciliteerd worden. 
Rianne Donders-de Leest vult aan: de positie die je krijgt bepaal je maar voor een klein deel zelf. De rest wordt 
bepaald door de cultuur en door de werkelijke agenda’s van de betrokkenen. Die agenda’s staan slechts deels 
in de verkiezingsprogramma’s.  
Jan Kerkhof stelt dat door een neutrale rol als driehoek je de meeste kans hebt dat de juiste kennis op het juiste 
moment daar is. Als je de logica van zaken uitlegt, dan krijg je uiteindelijk een logisch en goed bestuur van de 
gemeente. 
Jan Hoekema pleit in het verlengde van Michiel Zonnevylles opmerking over het bovenlokaal belang voor 
moedige bestuurders en moedige raadsleden die voorop durven lopen. Burgers zijn geneigd niet veel verder te 
kijken dan de eigen grenzen en de eigen belangen, terwijl het toch belangrijk is te kijken naar belangen met een 
bovenlokale betekenis.  
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Slotwoord door Jacques Wallage 

 

De Duitse satiricus en schrijver Tucholsky heeft midden jaren 20 een tijdstypering gegeven die eigenlijk ook 
geldt voor de periode na de dualisering: ‘Wir leben in eine Übergangszeit, hier ein Stuhl, da ein Stuhl und wir 
immer dazwischen.’ Veel van de opmerkingen van deze studiedag gaan over de risico’s en nadelen van een 
dergelijke overgangsfase. 
 
Jacques Wallage roept in herinnering dat de dualisering een antwoord was op een aantal gesignaleerde 
problemen. Voor burgers was het moeilijk om het conglomeraat gemeentebestuur in zijn politieke dimensie te 
doorgronden, simpeler gesteld: het was te weinig scherp, te weinig toegankelijk en naar het gevoel van de 
burger iets te veel binnenskamers.  
De officiële evaluaties over de dualisering zijn nog niet enthousiast. Jacques Wallage zelf is optimistischer dan 
deze evaluaties: er liggen in zijn ogen interessante ingrediënten op tafel en er gebeuren op een heleboel 
plekken interessante dingen. 
  
In alle beschouwingen van deze dag speelt een basisvraagstuk: het besturen van een gemeente is een 
wedstrijd tussen amateurs en professionals. Dat zijn rare wedstrijden, zoals de wedstrijden om de beker bij het 
voetbal laten zien. Het is de bedoeling dat de professionals winnen, soms winnen echter de amateurs, maar na 
twee of drie ronden wordt de orde der dingen altijd weer hersteld. Het is van belang dit simpele feit even goed 
vast te houden. 
 
Hoe oefen je als driehoek je rol uit? Wellicht uit liefde voor de underdog, maar in de ogen van Jacques Wallage 
is voor de burgemeester steun aan de raad heel belangrijk. Wanneer hij in de elf jaar dat hij burgemeester van 
Groningen was verslag deed van het presidium, heeft hij vaak van wethouders terug gekregen: ‘Voor wie zit je 
daar nu eigenlijk?’ De wethouders bedoelden op zo’n moment dat het de taak van de burgemeester is 
collegevoorstellen op een handige wijze procedureel door de raad heen te loodsen, in plaats van de raad ‘op te 
zetten’ om het hen moeilijk te maken: ‘Dat kan toch niet waar wezen?’ Dat was wel waar, aldus Jacques 
Wallage. 
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Alle drie de functionarissen in de driehoek zijn hoeders van het proces, meer dan wat anders. Natuurlijk is de 
gemeentesecretaris de belangenbehartiger van de staande organisatie en dient de burgemeester wel degelijk in 
de gaten te houden dat het college als college goed opereert. Er zijn meerdere belangen, maar de 
procesverantwoordelijkheid vergeleken met de productverantwoordelijkheid moet wel centraal staan, immers de 
kwetsbare positie van de gemeenteraad ligt in het verlengde van hoe de burger zich voelt. 
 
Jacques Wallage maakt zich zorgen over het gevoel van ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking die 
vindt dat ‘ze daar maar wat doen in die ministeries en op die stadhuizen.’ Dat is een hoog percentage, hoewel 
dit internationaal gezien overigens laag is. In de indeling van high trust, middle trust en low trust waar veel 
onderzoek naar is gedaan zakt Nederland op dit moment van de top van high trust naar onderin high trust, net 
bovenaan middle trust.  
 
Drie aandachtspunten voor de driehoek. Allereerst bevinden gemeenten zich, zoals hiervoor opgemerkt, op dit 
moment in een overgangsfase. Na anderhalve eeuw werken in het ene systeem mag het best 10 jaar duren 
voordat de dualisering geland is.  
Ten tweede: als er gekozen moet worden tussen belangen, hou in de gaten wie het meeste hulp nodig heeft. 
Ten derde: dit is allemaal mensenwerk. Mensenwerk betekent dat enkele basale menselijke vaardigheden heel 
belangrijk zijn, vooral openheid. In Groningen werden bijvoorbeeld iedere twee jaar evaluatiegesprekken 
gehouden met de burgemeester. Deze waren heel openhartig, in zowel het positieve als in het negatieve. 
‘Waarom bewaak je de spreektijd in de raad zo strak? Waarom laat je die interrupties niet wat lopen, dat is toch 
leuker voor het debat?’ Of in B&W: ‘jij bent de minister-president niet en wij zijn niet jouw raadsadviseurs.’  
Die openheid is cruciaal. Alle drie de functionarissen zijn hoeder van het proces. Daarbij mag je jezelf de vraag 
stellen: hoe draag ik bij aan die openheid? 
Enkele willekeurige voorbeelden: er wordt veel geklaagd in de top van het ambtelijk apparaat over de griffie: ‘Het 
is een schaduwapparaat’, ‘formalisten!’ De vraag is of de gemeentesecretaris dat ook zegt tegen de griffier: ‘Ik 
heb eens wat beelden verzameld die leven over jouw club in de organisatie en die wil ik graag met je delen.’
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Andersom, commentaar op het voorzitterschap van de raad heeft in Groningen geleid tot een gedachtewisseling 
over de mate waarin er adequaat gedebatteerd werd. Jacques Wallage heeft tegen de griffier gezegd: ‘Als wij 
niet zorgen dat we de raad trainen, dan wordt dat ook niet beter.’  
De cultuur is niet een van onze lieve heer gegeven orde, er zijn er drie die grootaandeelhouder kunnen zijn in 
veranderen. Zo heeft Jacques Wallage de voorzitter van de VVD-fractie enthousiast geleerd te interrumperen. 
 
Wat betekent dit in formatietijd? Allereerst een illustratie hoe het ook kan. Bij het eerste college dat in Groningen 
gevormd werd toen Jacques Wallage burgemeester was, werd hem gevraagd of hij nog even naar het 
collegeprogramma wilde kijken nadat dit gereed was, een formaliteit. Op een dag kort daarna kwam een 
opgewonden wethouder zijn kamer binnen: ‘Waar blijf je nu, we zitten in de raadszaal het collegeprogramma toe 
te lichten, daar moet jij bij zijn!’ Jacques Wallage antwoordde dat hij niet uitgenodigd was en het niet in zijn 
agenda stond: ‘Ik zit hier nu echt wat anders te doen. Doe het maar even zonder mij. Dat kan ook prima toch?’  
De rolverdeling in formatietijd is dus heel ingewikkeld, daarom is het belangrijk om het hier van tevoren over te 
hebben. Niet alleen over de rol van de burgemeester: ‘Jongens wat willen jullie nu eigenlijk met mij’ en bij het 
antwoord ‘niets’ even door te vragen: ‘Is het niet verstandig dat als jullie iets over de politie roepen dat dat ook 
in lijn is met wat er in de praktijk gebeurt?’ Ook de vraag hoe het ambtelijk apparaat benaderd wordt door de 
onderhandelaars kan onderwerp van gesprek zijn: ‘Gaat iedereen weer individueel ambtenaren benaderen of 
laat je het de rol van de gemeentesecretaris zijn om de informatiestroom te organiseren?’ en meer van dat soort 
dilemma’s. 
Transparantie is de sleutel: het is helemaal niet verkeerd om voor de formatie met de fractievoorzitters dit soort 
vragen aan de orde te stellen.  
 
Terug naar de opmerking dat het besturen van een gemeente een wedstrijd is tussen amateurs en 
professionals. Eigenlijk op twee momenten na: bij de keuze van een nieuwe burgemeester 
en bij de formatie, dan verschuift de politieke macht van het dagelijks bestuur naar de raad.  
Een kleine zijsprong in dat verband: als fractievoorzitter in de Tweede Kamer heeft Jacques Wallage twee 
formaties meegemaakt. Op een dag tijdens zijn eerste formatie kreeg hij bezoek van een secretaris-generaal. 
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Deze had Jacques Wallage dringend nodig, hij had gehoord wie staatssecretaris op zijn ministerie werd: ‘Dat 
kan natuurlijk niet, die persoon kan dat niet, jij moet dat voorkomen.’  
Hier gaan ambtenaren niet over. Waar gaan ambtenaren dan wel over en hoe kun je dat in de formatie aan de 
orde krijgen?  
Het is niet verkeerd wanneer een gemeentesecretaris de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een aantal 
terugblikken en geobjectiveerd aangeeft wat er de afgelopen vier jaar niet goed verlopen is, dat kan gaan over 
de portefeuilleverdeling, zoals bijvoorbeeld een dienst die met vijf verschillende wethouders te maken heeft. Als 
een gemeentesecretaris vraagstukken waarmee hij vier jaar geworsteld heeft geobjectiveerd op tafel legt, is daar 
niets op tegen. 
Waar veel op tegen is, is het uitoefenen van druk en het je in persoonlijk opzicht bemoeien met zaken die buiten 
je rol liggen.  
Dat geldt ook voor de burgemeester, Jacques Wallage heeft een klassieke opvatting over de burgemeester in 
formatietijd: als ze hem nodig hebben is hij er en daarvoor moet hij zich beschikbaar houden. Daarmee houdt 
het ook op. 
 
De gekozen burgemeester is er niet gekomen, uiteindelijk tot teleurstelling van Jacques Wallage die Thom de 
Graaf in de laatste maanden ondersteund heeft om het alsnog voor elkaar te krijgen.  
Op dit moment betekent dit dat het van tweeën één is, we hebben in de huidige situatie de burgemeester zoals 
we hem nu kennen, de klassieke tussen de partijen staande proceshoeder, niet de politieke leider van een club. 
Natuurlijk kan de burgemeester een opvatting hebben over de samenstelling van een ploeg wethouders als 
team, echter dat is al snel politiek, ook kun je een technische beschouwing loslaten op de samenstelling van 
portefeuilles, maar ook dat heeft grote politieke implicaties. De burgemeester hoedt zich ervoor daar expliciet 
een opvatting over te hebben. Het is aan te bevelen na te gaan of het niet beter is dat de secretaris vanuit zijn 
of haar verantwoordelijkheid voor de organisatie daar eventueel punten over inbrengt. 
 
Op deze studiedag is één wezenskenmerk nog nauwelijks aan de orde geweest: de gemeente wordt bestuurd in 
de publieke ruimte. Hoewel de omvang veel geringer is, hebben lokale media een veel directere impact 
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impact op het reilen en zeilen van het gemeentehuis dan landelijke media op de landelijke politiek. Het is 
interessant dat daar in de discussie weinig over is gezegd. Misschien is het als het weer: het is er en je kunt er 
weinig aan doen. 
Een paar opmerkingen. Het feit dat de openbaarheid een hele belangrijke rol speelt, betekent dat je er iets mee 
moet. Het viel Jacques Wallage op dat raadsleden heel sterk gefocust zijn op het oplezen van hun eigen tekst 
tijdens de openbare raadsvergaderingen in de hoop dat daar iets van in de krant komt. Dat leidt tot vervelende 
debatten en zelfs als de laatste journalist is weggepest, dan nog worden teksten letterlijk voorgelezen. Ook met 
de 800 mensen die via internet naar de Groningse raadsvergadering kijken op een bevolking van 185.000 
inwoners moeten we niet doen alsof die openbaarheid zo belangrijk is. 
Dat geldt ook voor verkiezingen. Raadsleden zijn maanden bezig met electorale profilering. Jacques Wallage 
geeft een algemene analyse over de verkiezingsuitslag. Deze bestaat uit vier cijfers, twee voor de komma, de 
komma en twee na de komma: 

- het eerste cijfer – dat wil zeggen of je partij 20 of 30 procent scoort - wordt bepaald door de 
internationale conjunctuur; 

- het tweede cijfer – dat wil zeggen of je 21 of 29 procent scoort – wordt bepaald door de nationale 
politiek. 

Dan komt er een komma; 
- dan komt er het weer; 
- en tenslotte de kwaliteit van de lijsttrekker. 

Als dit waar is, dan kun je terugkeren naar je kerntaak, namelijk doen wat nodig is, dus niet om te scoren, want 
dat speelt zich allemaal af achter de komma. Het verdient dus aanbeveling hier ontspannender mee om te gaan, 
hier ligt ook een taak voor de driehoek, namelijk mensen leren te relativeren. Zaken als doorwerken tot aan de 
verkiezingen en niet alles doorschuiven naar een nieuwe raad is een hele belangrijke bijdrage voor de driehoek 
aan de effectiviteit van het lokaal bestuur. 
 
Jacques Wallage gelooft in het belang van ‘nieuwe ronde nieuwe kansen’, maar daarvoor is het belangrijk om 
terugblikken op die afgelopen vier jaar – dat wat je geleerd hebt - wel neer te leggen. Dat geldt zowel voor de 
raad als voor het college en voor zowel proces als inhoud.  
Welke basisinformatie reikt de organisatie bijvoorbeeld aan aan de onderhandelende partijen? In de praktijk 
verschilt dat van niks tot een heel goed georganiseerd document. 
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Vooral als het gaat om financiële informatie zal de raad een aantal stukken kennen, maar er zijn ook analyses 
die niet naar de raad gaan, maar gebruikt worden voor de discussies binnen B&W. 
Wij zijn in Nederland heel terughoudend met het ongevraagd overleggen van informatie. Echter als één van de 
taken van de ambtelijke organisatie is de politiek zijn werk te kunnen laten doen, dan is er ook zoiets als 
professionele objectieve hulp. 
 
Het feit dat dit proces plaatsvindt in de publieke ruimte heeft nog een andere kant. Het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat de politieke cultuur de bestuurlijke effectiviteit in de weg staat. Als dat zo is, is er iets heel raars 
gebeurd. De bedoeling is dat de politiek de problemen helpt oplossen. Als de politiek zelf het probleem is 
geworden, dan is dat een interessante verschuiving. Jacques Wallage denkt dat alle aanwezigen de voorbeelden 
kunnen noemen die hierop wijzen: ‘Waarom moet ik al weken op een besluit van dat gezelschap wachten?’ Of 
‘waarom komt het college nou niet op een open manier met dat verhaal naar buiten, dan hadden we al die ruzie 
niet gehad.’ Eindeloze procedurediscussies, weglekkende energie. Hier zit de politieke cultuur de bestuurlijke 
effectiviteit in de weg. 
 
Eén ding is zeker: de driehoek zou zich van tijd tot tijd eigenaar van dit probleem kunnen maken. Wat moet je 
daar voor doen?  
Jacques Wallage verwijst naar een stevige crisis in Groningen rondom ruimtelijke ordening. Eén van de vragen 
was: welke rol heeft de politieke cultuur daarin gespeeld? Onderzoek bracht aan het licht dat iedereen zo 
fanatiek in zijn eigen rol zat, dat het gezamenlijke belang uit het oog werd verloren. De oplossing die gevonden 
werd was de ‘break’.  
In het normale politieke bedrijf kennen we eigenlijk geen break. Toch is het goed van tijd tot tijd een break in te 
lassen, bijvoorbeeld als gemeenteraad onder leiding van de griffier eens een avond uittrekken, met vragen als 
‘hoe loopt dat hier eigenlijk?’, ‘zijn die vergaderingen wel effectief?’, ‘komt het college niet te makkelijk weg?’ In 
collegeverband vinden dergelijke reflecties op reguliere basis plaats, maar het is goed dit ook met de raad te 
doen, onder professionele leiding van buiten: even terugtreden onder geaccepteerde spelregels.
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Zo heeft Jacques Wallage met de hele raad informeel gediscussieerd over hoe het beter kan en zijn er 
trainingen onder leiding van de griffier geweest, een gezamenlijke terugblik. Hieraan deden alle fracties mee, 
ook de SP die dergelijke trainingen eerst in eigen verband wilde houden en de lokale Stadspartij die met groot 
plezier een inbreng had. Dat dit kan heeft ook te maken met de rol van de burgemeester, in die zin dat de 
burgemeester gezien moet worden als redelijk onafhankelijke kracht, dan kun je die break ook organiseren.  
Daarnaast is er in de ambtelijke organisatie altijd veel kritiek op burgemeester en wethouders, echter het 
gestructureerde gesprek daarover vindt bijna niet plaats. Toch is dat dringend aan te bevelen. 
 
Tot slot: er is een soort onderstroom in de discussie, een grote zorg over amateurisme in de raad. 
Hierover zijn twee dingen op te merken. Het eerste is opbeurend bedoeld: iemand klaagde eens over de 
beperkte spreektijd van de eigen kleine fractie, dat was niet eerlijk. Dit is echter wel eerlijk, want dat heeft de 
kiezer zo gewild. Accepteer ten diepste dat democratie betekent dat partijen en kiezers diegenen aanwijzen die 
ze willen hebben. Ga daar nou eens ongecompliceerd van uit. 
De tweede opmerking is ernstiger. Of het nu gaat om veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en al die grote 
systemen, er wordt een enorme hoeveel tijd besteed aan veranderingen, energie om weg te komen bij de status 
quo. Jacques Wallage pleit ervoor dat het lokale bestuur, de driehoek voorop, veranderingen iets professioneler 
aanpakt. Dat is zoals de crisis bestrijden: moeilijk maar niet onhaalbaar. Het begint met in kaart brengen wat de 
drie grootste problemen zijn in het functioneren van de raad. Vervolgens is de vraag wat de raad vindt dat de 
drie grootste problemen zijn van de wijze waarop het college met de raad omgaat en tenslotte wat vindt men 
met zijn allen van de burgemeester? 
 
Jacques Wallage sluit af met de hoop dat de verkenningen van deze studiedag eenieder een beetje verder heeft 
gebracht en wenst de aanwezigen veel succes bij een van de mooiste taken die er bestaan. 
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Resumé 
 
De periode rond de verkiezingen kan onderverdeeld worden in drie fasen: 

- de periode tot 3 maart 2010 
- de periode tussen 3 en 11 maart 2010 en 
- de periode na de installatie van de nieuwe raad. 

 
Gedurende deze periode spelen de volgende thema’s, waarin (leden van) 
de driehoek een rol kan (kunnen) spelen, afhankelijk van de specifieke 
context van de gemeente en de taakopvatting:  

a. het interesseren van nieuwe raadsleden 
b. het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de 

verkiezingen 
c. overdracht van oud naar nieuw (zowel raad als college) 
d. voorbereiding van de installatie 
e. formatie en 
f. inwerken van nieuwe raadsleden en wethouders.  

 
Voor al deze fasen zijn lessen te formuleren, zoals tijdens de studiedag 
is gebeurd en ook te vinden in het tijdens deze studiedag uitgereikte 
concept-draaiboek verkiezingen voor griffiers, ook terug te vinden op 
onze site (pagina ‘Thema-intervisiebijeenkomsten: op weg naar een 
nieuwe raads- en collegeperiode’).  
In dit resumé beperken we ons tot enkele algemene overwegingen.  
 

 Wie zijn uw gesprekspartners vanuit de politieke partijen? 
 
Het is belangrijk om te onderkennen dat gedurende deze fasen de 
partijpolitieke gesprekspartners kunnen wisselen. Naast de 
fractievoorzitters in de huidige raad die een natuurlijke klankbordrol 

vervullen, kunnen zich in verkiezingstijd nieuwe personen en partijen 
aandienen.  
In de fase van het interesseren van nieuwe raadsleden kan het 
verstandig zijn afstemming te zoeken met de partijvoorzitters, in de fase 
van opkomstbevordering zullen de campagneleiders van de politieke 
partijen wellicht contact zoeken over activiteiten en naarmate de 
verkiezingen naderen zullen de lijsttrekkers zich sterker manifesteren.  
Het is daarom goed om per fase na te denken met wie afstemming te 
zoeken over op te pakken activiteiten. 
 

 Wat behoort tot facilitering en wat is des politieks? 
 
Voor alle drie de leden van de driehoek kan in deze periode de vraag 
naar voren komen welke activiteiten tot standaard ondersteuning behoren 
en waar de ‘grens’ ligt. Die grens bepaalt niet de driehoek, maar wordt 
door de fracties bepaald.  
Soms zijn betrokkenen eenduidig, echter vaak zult u zelf expliciet moeten 
vragen wat fracties willen en mogelijk fracties op consequenties van hun 
keuzes wijzen. In sommige gemeenten willen gevestigde fracties 
bijvoorbeeld geen of weinig gemeentebrede inspanning daar waar het 
gaat om opkomstbevordering. Dat kan politiek opportuun zijn, maar 
draagt niet bij aan draagvlak voor en transparantie van de politiek. Ook 
bij de keuze voor vanuit de gemeente aan te bieden inwerkprogramma’s, 
wensen voor overdrachtsdocumenten vanuit ambtelijke zijde en reflecties 
ten aanzien van werkwijze en samenspel kunnen dezelfde soort 
afwegingen spelen.  
Hoe dan ook: voor al deze stappen in het proces is een breed scala aan 
opties mogelijk en welke keuze gemaakt wordt hangt af van de ‘couleur 
locale’. Het belangrijkste waar u als driehoek verantwoordelijk voor bent 
is dat u zorgdraagt voor een transparant proces: het expliciet maken van 

 
 

55 



 
 

56 

deze keuzes en ervoor zorgdragen dat deze voor alle betrokkenen helder 
zijn. 
Het kan geen kwaad om direct na de verkiezingen te verifiëren of de 
diverse betrokkenen de afspraken die voor de verkiezingen over het 
proces zijn gemaakt nog kunnen onderschrijven, dit omdat de 
verhoudingen na de verkiezingen anders kunnen zijn. 
 

 Bent u voorbereid op vragen van pers en maatschappelijk 
middenveld? 

 
In de campagnetijd zullen pers en maatschappelijk middenveld de 
gemeente benaderen voor aandacht voor/ondersteuning bij activiteiten 
die zij zelf oppakken. Mag bijvoorbeeld een debatavond plaatsvinden 
binnen het gemeentehuis? In hoeverre bent u voornemens dergelijke 
externe vragen te honoreren?  
Omgekeerd, als fracties besloten hebben om weinig middelen ter 
beschikking te stellen voor opkomstbevordering, kan een 
afstemmingsgesprek met de pers voor ‘free publicity’ in het verlengde 
liggen van de natuurlijke functie van de burgemeester en de griffier om 
voorlichting te geven over raadswerk.  
Belangrijker dan de concrete keuzes die u maakt, is dat u voor uzelf als 
driehoek een heldere koers bepaalt. 
Later in het proces is het goed om zorg te dragen dat betrokkenen 
anderen informeren tijdens de formatie. Onderhandelingen vinden 
doorgaans grotendeels plaats achter gesloten deuren, het is wenselijk om 
een beeld te hebben hoe pers en maatschappij over de voortgang op de 
hoogte te houden. 
 
 
 

 Hoe zorgt u ervoor dat iedereen adequaat geïnformeerd is? 
 
Burgers, middenveld en politieke partijen worden in de aanloop naar de 
verkiezingen meestal wel geïnformeerd/betrokken, maar de medewerkers 
van de gemeente – dus ook degenen die niet rechtstreeks betrokken zijn 
- zullen in de aanloop naar de verkiezingen enigszins op de hoogte 
gehouden willen worden over de verkiezingsactiviteiten. 
Eerder is al aandacht besteed aan het informeren van burger en pers 
tijdens de formatie, maar het is goed om ook expliciet na te denken hoe 
de “afvallende” partijen te informeren en niet te vergeten de 
burgemeester. 
 

 Hoe gaat u als driehoek opereren? 
 
Het is goed om binnen de driehoek ook de rolopvattingen ten opzichte 
van elkaar te expliciteren voor alle activiteiten die in de diverse fasen 
spelen. Voor de griffier is het - gezien het feit dat hij het eerste 
aanspreekpunt voor de raadsleden is - essentieel om expliciet te krijgen 
waar in dit proces de griffier welke rol vervult (aanjagen, coördineren, 
uitvoeren, ondersteunen of geen) en wie elders in de organisatie welke 
activiteiten oppakt.  
 
Ten aanzien van de formatie wordt bij veel gemeenten de vuistregel 
gehanteerd dat zolang nog alle partijen aan tafel zitten de ambtelijke 
ondersteuning door de griffie verleend wordt en de gemeentesecretaris 
het stokje overneemt zodra de coalitiepartners bekend zijn.  
Ongeacht de concrete invulling kan het geen kwaad dit vooraf onderling 
af te stemmen, inclusief een definitie van wat deze ambtelijke 
ondersteuning zou moeten behelzen: betreft dit het regelen van 
vergaderfaciliteiten, de verslaglegging of inhoudelijke ondersteuning?  



Tevens is het verstandig te verifiëren of de rol die de leden van de 
driehoek voor zichzelf zien correspondeert met de beelden van de 
lijsttrekkers.  
 
De rol die leden van de driehoek in de formatie kunnen vervullen hangt 
af van de plaatselijke cultuur, de agenda’s van de onderhandelaars en de 
persoonlijke verhoudingen. 
Een waarschuwing voor de burgemeester: als je als burgemeester een 
grote rol in de formatie speelt, word je persoonlijk met het nieuwe college 
geassocieerd. Het kan daarom praktischer zijn bepaalde wensen en 
ideeën geobjectiveerd via ambtelijke zijde in te laten brengen, 
bijvoorbeeld een technisch advies over portefeuillecombinaties. 
Ook de griffier loopt het risico met de coalitie geassocieerd te worden. 
Wanneer deze aan tafel schuift dient dit met instemming van alle fracties 
te gebeuren. 
Eigenlijk heeft de gemeentesecretaris – indien gevraagd – nog de 
meeste ruimte, echter deze dient te zorgen dat zijn inbreng technisch is 
en betrekking heeft op feitelijkheden.  
Voor zowel de griffier als de gemeentesecretaris geldt daarnaast dat het 
verstandig kan zijn niet zelf aan tafel te schuiven, maar dit door een 
rechterhand te laten doen, zodat de natuurlijke adviesrol vervuld kan 
blijven worden zonder betrokken te raken in een politiek proces.        
 
Wanneer een rol verder reikt dan een puur faciliterende geschiedt dit 
meestal op persoonlijke titel en is de positie in de organisatie minder 
relevant. Essentieel blijft transparant te zijn over het oppakken van een 
dergelijke rol. 
 
 
 

 Hoe legt u als driehoek een goede basis voor duaal samenspel? 
 
De periode van verkiezingstijd en collegevorming is een tijd van kansen 
om zaken te veranderen. Daar horen winnaars en verliezers bij.  
De winnaars zullen hun eigen stempel drukken, echter als driehoek heeft 
u een eigenstandige verantwoordelijkheid in het inwerken van de gehele 
raad. Met name transparantie over de wijze waarop de raad en het 
college willen samenwerken en de onderlinge omgangsvormen zijn 
daarbij relevante thema’s, immers uiteindelijk moeten de betrokkenen wel 
vier jaar kunnen samenwerken.  
 
Samenvattend: met betrekking tot de rolopvatting binnen de driehoek 
moet het uitgangspunt zijn dat ‘de gemeente’ de verkiezingen goed 
regelt. Welke functie een ieder binnen de driehoek daarin vervult en 
welke rol de driehoek voor zichzelf ziet in relatie tot de partijpolitieke 
activiteiten in dit proces is een lokale afweging.  
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Bureaupresentatie Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling is uw partner op het snijvlak van 
bestuur en organisatie. Een klein hoogwaardig team van bestuurskundig 
adviseurs staat u terzijde bij beleidsmatige vraagstukken op politiek-
strategisch niveau met oog voor praktische implementatie en draagvlak.  
 
Op basis van gedegen ervaring kunnen wij u ondersteunen bij: 
 

- visievorming, het opstellen van een strategische agenda en het 
afwegen van alternatieven; 

- discussie met gemeenteraad, (wijk)bewoners, maatschappelijke 
partners en andere overheden; 

- procesbegeleiding, teambuilding en noodzakelijke 
organisatieveranderingen. 

 
Ook kunt u ons inschakelen voor interim-management, programma- en 
projectleiderschap van grote projecten of de begeleiding van 
onderhandelingen met uw partners. 
 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling opereert vanuit twee passies: het op 
een hoger plan brengen van publieke organisaties en mensen inspireren 
vastzittende patronen en processen te doorbreken. 
Op de volgende pagina’s presenteren we onszelf en onze aanpak. 

Profiel bureau 
 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling is een netwerkorganisatie bestaande 
uit professionals die ruimschoots hun sporen hebben verdiend als 
manager, strategisch beleidsmedewerker of projectleider in publieke 
organisaties.  
 
We zijn gewend aan de soms weerbarstige praktijk van een politiek 
bestuurlijke omgeving en kunnen daarom met de nodige pragmatiek 
schakelen om te komen tot oplossingen met een solide draagvlak.  
 
Deze bijzondere kwaliteit bouwen we verder uit door het werken in duo’s 
van tenminste twee ervaren medewerkers, waarbij junior medewerkers 
slechts worden ingezet ter aanvulling. Zo garanderen wij de senioriteit die 
noodzakelijk is om voor u het beste resultaat neer te zetten. 
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Dossier verkiezingen 
 
Thema-intervisiebijeenkomsten (draaiboek) verkiezingen  
Zomer 2009 hebben wij voor griffiers enkele intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd waarin we de diverse aspecten die in het draaiboek 
verkiezingen aan de orde kunnen komen hebben behandeld. Op onze 
site kunt u zien wanneer we deze bijeenkomsten herhalen. 
Ook voor gemeentesecretarissen zullen wij één of meerdere 
themabijeenkomsten over dit onderwerp organiseren.  
Indien u een dergelijke sessie binnen uw organisatie of bijvoorbeeld uw 
griffierskring wilt organiseren kunt u contact met ons opnemen. 
 
Een goede raad voor een nieuwe raad 
Heeft u zich als griffier voorgenomen om samen met uw raad te 
reflecteren op de afgelopen raadsperiode? 
Wij ondersteunen u graag bij de organisatie van een workshop met 
sleutelpersonen om te inventariseren welke aandachtspunten ten aanzien 
van het functioneren van de raad vast te houden voor een volgende 
periode en welke punten in een volgende periode extra aandacht te 
geven.  
Voor meer informatie kunt u op onze site een brochure downloaden. 
 
Hoe scoort u op uw bestuursakkoord?  
Ook kan er behoefte bestaan aan inhoudelijk overdrachtsdocument: wat 
is er terecht gekomen van de ambities uit uw collegeprogramma? Welke 
punten moeten vastgehouden worden voor een volgende raadsperiode? 
Wat zijn de discussies waar een nieuw college zich op moet 
voorbereiden?  
Het is belangrijk aandacht te besteden aan deze vragen, immers de mate 

waarin u zorg draagt voor een goede overdracht van belangrijke dossiers 
naar een volgende periode is een indicator van uw bestuurskracht.  
Op onze site treft u onze visie op de aanpak van de evaluatie van het 
collegeprogramma aan. Wij kunnen u desgewenst ook voorbeelden 
verstrekken van tussenevaluaties die wij hebben uitgevoerd. 
Wij staan u graag terzijde in deze bijzondere periode door te 
inventariseren hoe u deze periode in wilt gaan, maar ook bijvoorbeeld bij 
het opstellen van overdrachtsdocumenten of de eindevaluatie van het 
collegeprogramma.  
 
Inwerkprogramma op maat 
 
Voor de raad 
Het is belangrijk dat nieuwe raadsleden vlot beschikken over de 
technische basiskennis ten aanzien van werkzaamheden en zich de 
specifieke context van uw gemeente soepel eigen kunnen maken. 
Daarnaast is het van belang dat de raad als geheel snel een gedeelde 
visie heeft, daar waar het gaat om werkwijze en uitgangspunten van het 
functioneren als raad. 
Tenslotte is het gezien de tijd die raadsleden met elkaar doorbrengen 
prettig om elkaar beter te leren kennen.  
 
De ervaring leert dat raadsleden op inhoudelijke thema’s over het 
algemeen goed kunnen worden voorgelicht door de eigen ambtenaren. 
Op het gebied van de ontwikkeling van individuele vaardigheden en 
basiskennis kunnen raadsleden vaak terecht bij de eigen partij-
organisaties.  
Juist het functioneren van de raad als orgaan, met alle politieke 
verschillen van dien is volgens ons het kernthema dat in een 
inwerkprogramma aan de orde moet komen.  



Graag gaan we met u in overleg over een inwerkprogramma op maat. 
 
Voor het college 
Ook voor het nieuwe college geldt dat het belangrijk is om snel een 
gedeelde visie te hebben daar waar het gaat om werkwijze en 
uitgangspunten van het functioneren. De ambtelijke organisatie is prima 
in staat om goede overdrachtsdossiers op te stellen, maar het is goed 
ook expliciet met elkaar bespreekbaar te maken hoe u als college met 
elkaar, de raad, de organisatie en de buitenwereld om wilt gaan en hoe u 
voornemens bent complexe dilemma’s op te pakken.  
 
Raadsconferentie 
U kunt het onderwerp ‘werkwijze en ambities van de raad’ direct bij start 
van de nieuwe raadsperiode agenderen, het voordeel hiervan is dat de 
nieuwe raad volledig fris en vol nieuw elan is. Het is echter goed om 
periodiek aandacht te blijven besteden aan ambities en werkwijze van de 
raad. Lukt het in de praktijk ook om de goede voornemens vast te 
houden? Wat zijn manieren om als raad en als college met respect voor 
elkaars eigenheid effectief politiek te bedrijven? 
Graag staan wij u terzijde bij de voorbereiding en begeleiding van een 
dergelijke conferentie. 
 
En dan nog dit…. 
Op het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers is door ons een 
enquête uitgezet over de rolopvatting van de griffier in verkiezingstijd. De 
resultaten van deze enquête worden op de site van de Vereniging van 
Griffiers gepubliceerd. Uiteraard zullen we de resultaten ook op onze site 
bekend maken.

Coaching & Intervisie 
 
Soms kan het prettig zijn te sparren over de dilemma’s die u in uw werk 
als bestuurder, directeur of professional tegenkomt. Deels kan dat in 
directe kring, maar een onafhankelijke derde kan u begeleiden afstand te 
nemen van de situatie en deze in een verfrissend perspectief te plaatsen.  
Ook biedt dit u de veiligheid eventueel te onderzoeken waarom u 
bepaalde zaken complex vindt en wat u daaraan kunt doen.  
 
Om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te 
destilleren kunt u bij Petra Habets Advies & Ontwikkeling zowel terecht 
voor individuele coaching, teamcoaching of enkel een klankbordgesprek. 
Daarnaast begeleiden we intervisie-sessies.  
 
Bij dit alles staat maatwerk centraal. Het gaat erom dat u die begeleiding 
vindt die past bij uw situatie. Iedere coach of procesbegeleider heeft 
zijn/haar eigen aanpak & specialiteit.  
Dat is niet alleen een kwestie van professionaliteit, maar zeker ook van 
een persoonlijke klik.  
Deze klik kunt u wellicht vinden bij ons, maar dat is zeker niet 
vanzelfsprekend. Petra Habets Advies en Ontwikkeling werkt daarom op 
incidentele basis samen met Lumenz Talentontwikkeling en Diemen & 
Van Gestel Talentontwikkeling.  
 
De komende pagina’s geven inzicht in onze visie, benadering en 
werkwijze. Als u dit aanspreekt kunt u directeur Petra Habets persoonlijk 
benaderen voor een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.  
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Klankbordgesprek 
Soms staat u professioneel voor situaties waarin van u verlangd wordt 
over complexe aangelegenheden beslissingen te nemen of een 
ingewikkelde kwestie over het voetlicht te brengen. Zeker wanneer de 
belangen divers zijn kan het prettig zijn de materie zowel inhoudelijk als 
procesmatig met een buitenstaander door te nemen.  
 
In één of enkele klankbordgesprekken komt u in korte tijd een stap 
verder door de gezamenlijke analyse van de situatie, het in kaart brengen 
van opties en eventueel het voorbereiden van uw aanpak. Ervaring leert 
dat het concreet oefenen door middel van rollenspel hierbij erg effectief 
kan zijn. 
 
Ook kan er op meer structurele basis sprake zijn van situaties die u 
complex vindt, bijvoorbeeld de omgang met mensen die het slechtste in u 
naar boven weten te halen, maar waar u professioneel niet omheen kunt 
of de wens om te sparren over een volgende stap in uw loopbaan en de 
activiteiten die u nu moet ondernemen om daar te komen. In dat geval is 
individuele coaching wellicht aan te raden. 
 
Individuele coaching 
Individuele coaching is erop gericht u te ondersteunen een door u 
geformuleerd werkgerelateerd doel te bereiken. Dit doel kan inhoudelijk of 
meer procesmatig gericht zijn. Door u te spiegelen en te prikkelen, 
kritische vragen te stellen en u te confronteren helpt coach Petra Habets 
u uw vraagstuk te lijf te gaan. Op basis van een door uzelf geformuleerd 
plan van aanpak gaat u zelf op gestructureerde wijze aan de slag.  
 
Goede coaching balanceert op een slap koord tussen betrokkenheid en 
onbevangenheid.  

Een coach biedt de grootste meerwaarde zolang hij of zij de situatie van 
de gecoachte met een onbevangen blik kan beschouwen en hem of haar 
daarover kan spiegelen.  
Dat betekent dat coach en gecoachte ernaar moeten streven om in een 
zo kort mogelijke gesprekkencyclus tot resultaat te komen (4 tot 
maximaal 7 gesprekken van anderhalf uur).  
 
De benadering van Petra Habets kenmerkt zich daarom door: 

- een praktische gestructureerde aanpak waarbij niet dieper wordt 
gegaan dan nodig is voor het oplossen van de coachvraag 

- gedegen inzet van de gecoachte ook buiten de gesprekken zelf, 
zowel in de formulering van de coachvraag, het opstellen van 
het plan van aanpak als het maken van reflectieverslagen 

- het aanhouden van voldoende tijd tussen gesprekken waarin de 
gecoachte kan experimenteren met aangereikte concepten. 

 
Waar moet u bij stil staan alvorens een traject van coaching in te gaan: 

- bij coaching staan leerprocessen ten aanzien van de 
werksituatie centraal, sommige vraagstukken lenen zich door de 
diepte derhalve niet voor coaching 

- een coachvraag is geen adviesvraag, belangrijker dan de 
aangedragen concepten zijn de bereidheid en het vermogen van 
de gecoachte zelfstandig aan de slag te gaan.   

 
 
 



Teamcoaching 
Teamcoaching is erop gericht de samenwerking en communicatie binnen 
een team te optimaliseren zodat zowel het team als de individuele leden 
beter gaan presteren. 
Of het nu gaat om samenwerking die net van de grond komt, van 
personen die elkaar nog niet goed kennen of de samenwerking binnen 
bestaande teams, ons doel is het proces te faciliteren zodat de 
individuele en organisatiedoelstellingen op elkaar afgestemd worden. 
 
Door middel van spiegeling en spel gaan we samen met u als team op 
zoek naar wat u bindt, soms naar wat u van elkaar vervreemdt, altijd 
erop gericht dat het team zelf geïnspireerd tot oplossingen komt.  
 
Intervisie 
Periodiek organiseert Petra Habets Advies & Ontwikkeling 
intervisiebijeenkomsten voor specifieke groepen professionals of rondom 
thema’s.  
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van deze bijeenkomsten of 
wanneer u binnen uw eigen organisatie(netwerk) platforms voor intervisie 
wilt opstarten kunt u contact met ons opnemen.  
Op onze website onder ‘actueel’ is informatie opgenomen over onze 
actuele intervisiebijeenkomsten (regulier aanbod voor griffiers, voor 
gemeentesecretarissen en vanaf 2010 ook voor burgemeesters). 
  

Het samenspel binnen de driehoek raad, college en 

organisatie (en de samenleving…) 

Van duaal duel naar duaal samenspel  
In de dagelijkse praktijk kennen veel gemeenten spanning tussen raad en 
college over ieders rol bij beleidsvorming. Een onderzoek van Petra 
Habets Advies & Ontwikkeling bij twintig grote gemeenten laat echter óók 
voorbeelden zien waar college en raad elkaar uitstekend hebben 
gevonden in kaderstelling en beleidsvorming. 
 
Daarom heeft Petra Habets Advies & Ontwikkeling samen met het 
Congres- en Studiecentrum VNG onder de titel “Van duaal duel naar 
duaal samenspel” op 24 april 2008 een studiemiddag over dit onderwerp 
georganiseerd. Op onze site kunt u het verslag van deze bijeenkomst 
downloaden. 

Hoe vindt u gehoor buiten het stadskantoor?  

U staat als collegelid of gemeentesecretaris regelmatig voor de vraag 
hoe en op welk moment u uw inwoners bij het beleid van de gemeente 
moet betrekken. Wanneer is dat succesvol en creëert u draagvlak?  
Enerzijds: wat is een goede manier om inwoners te betrekken bij plannen 
die u in hun omgeving heeft?  
Anderzijds: weet u welke kennis er is en welke ideeën er leven onder uw 
inwoners? Hoe mobiliseert u uw inwoners en krijgt u initiatieven los?  
Ook als griffier staat u regelmatig voor de vraag hoe inwoners te 
betrekken bij de raad, de vorming van de raadsagenda en bij het 
raadsdebat. In hoeverre zoekt de raad de inwoners op, gaat de raad zelf 
de wijk in of laat u die afweging aan de afzonderlijke politieke partijen?  
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Op 23 januari 2009 heeft Petra Habets Advies & Ontwikkeling samen met 
het Congres- en Studiecentrum VNG in de Domtoren te Utrecht daarom 
een studiedag georganiseerd over de wijze waarop interactie tussen 
burger en bestuur plaatsvindt. Op onze site kunt u het verslag van deze 
bijeenkomst downloaden. 
 

 
Indien u het (duale) samenspel binnen uw gemeente of met de 
samenleving wilt inventariseren kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen voor een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek. 
 
Burger aan het roer 
Onder de noemer ‘bijna midzomernacht, bespiegelingen over het 
openbaar bestuur’ hebben wij op 17 juni 2009 in het Academiegebouw 
van de Universiteit Utrecht een inspiratiediner georganiseerd voor 
relaties. De aftrap werd gegeven door Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter 
van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en voormalig 
gemeentesecretaris van Amsterdam. Op onze site kunt u zijn inleiding 
over burger aan het roer lezen.

Thema samen de wijk in  

Wie vertegenwoordigt de wijk? 
Het liefst wilt u uw activiteiten toesnijden op de behoeften van individuele 
wijkbewoners, maar kunt u de gemiddelde wijkbewoner wel bereiken? 
Hoe komt u voorbij de geprofessionaliseerde burger (enerzijds die 
enkeling die spontaan in alle platforms participeert en anderzijds de 
notoire klager)? Organiseert u inloopavonden of richt u panels in van 
wijkbewoners? Of schrijft u heuse verkiezingen uit voor wijkraden? En 
welke legitimatie is vereist van deze organen? Hoe verhouden afspraken 
die met deze organen gemaakt worden zich tot de bevoegdheden van de 
raad? 

Hoe stemt u verwachtingen af? 
Elk aanbod creëert zijn eigen vraag. Wijkgericht werken balanceert op 
een wankel koord tussen enerzijds het stimuleren van de burger om 
samen de wijkspecifieke problemen aan te pakken en anderzijds duidelijk 
maken waar de grens ligt van wat de gemeente kan. 
Hoe houdt u de aandacht van de burger vast en voorkomt u 
teleurstelling?  

 
De burger ervaart zichzelf in relatie tot zijn gemeente in de eerste plaats 
als wijkbewoner. De directe leefomgeving is daarmee de belangrijkste 
focus van de burger.  
De relevantie van wijk- en buurtgericht werken staat niet ter discussie, 
maar bij de concrete invulling staat u als bestuur voor de nodige 
dilemma’s. Een kleine greep uit vraagstukken rond wijkgericht werken:  

 

 
Najaar 2010 en voorjaar 2011 verwachten wij twee vervolgbijeenkomsten 
te organiseren over de vorming van een strategische agenda (met 
specifieke aandacht voor de afzonderlijke buurten en kernen) en de 
concrete invulling van het buurt- en wijkgericht werken in de vorm van 
een participatieve aanpak in relatie tot het politiek bestuur. 
 



Hoe breed is wijkgericht werken? 
Wijkgericht werken start in veel gemeenten vanuit de fysieke component, 
maar hoe integreert u deze met de sociale en een veiligheidscomponent?  

Hoe ent u uw organisatie op wijkgericht werken? 
Betekent wijkgericht werken dat de hele organisatie gekanteld moet 
worden? Of beperkt wijkgericht werken zich tot een aanpak die per 
afdeling afzonderlijk vorm gegeven kan worden?  

Hoe gaat u om met uw partners? 
Gemeenten nemen in hun relatie met andere partners in de wijk graag de 
regierol op zich, maar wat houdt regie in? En is regie altijd wel 
noodzakelijk?  

Inspraak, participatie of samen aan de slag? 
Wijkgericht werken houdt de belofte in zich van een verkleining van de 
kloof tussen burger en overheid. Echter ook bij een wijkgerichte aanpak 
kan de burger zich prima opstellen als consument zonder dat hij wordt 
geprikkeld tot participatie. Anderzijds betekent participatie niet dat burgers 
alles naar hun zin kunnen vormgeven. U zult als gemeente om moeten 
gaan met tegenstrijdige signalen: ook wijkbewoners zijn het onderling niet 
altijd eens. 

Indien u het wijk- en buurtgericht werken een extra impuls wilt geven kunt 
u met ons contact opnemen voor een afspraak voor een vrijblijvend 
oriënterend gesprek. 

Thema vitaal kapitaal 
 
Tegenwoordig is één op de zes gemeente-ambtenaren 55+. Omdat ook 
de gemiddelde leeftijd van de gemeente-ambtenaar ouder dan 45 is 
neemt het aantal medewerkers in deze leeftijdscategorie de komende 
jaren alleen maar toe.  
Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling en Petra Habets Advies & 
Ontwikkeling slaan de handen ineen om u en uw oudere medewerker 
elkaar te laten herontdekken.  

Allereerst brengen wij samen met u uw oudere medewerker en de 
mogelijkheden die uw organisatie de oudere medewerker kan bieden in 
kaart. Wie zijn deze personen? Welke rol spelen ze in uw organisatie? 
Maar nog belangrijker: welke rol kunnen ze spelen in uw organisatie?  
Wij helpen u en uw managers bij het opstellen van op maat gesneden 
plan van aanpak erop gericht de kwaliteiten en ambities van de oudere 
medewerker zo optimaal mogelijk af te stemmen op de organisatie.  
De volgende stap is dat uw medewerkers hun eigen kracht en rol 
ontdekken. Hierbij kunnen we u ondersteunen middels trainingen en 
gerichte coaching voor zowel uw MT-leden als de oudere medewerkers. 
Dit leidt tot een hernieuwde verbintenis tussen uw medewerker en uw 
organisatie, waarin u elkaar nog lang zult blijven inspireren. 

Indien u geïnteresseerd bent kunt u uiteraard contact met ons opnemen 
voor een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. 
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Onze partners 
Lumenz Talentontwikkeling  
(Menno van Ginkel) 
 
Lumenz talentontwikkeling begeleidt veranderingen door middel van 
trainingen, coaching, teamontwikkeling en proces-begeleiding.  
Lumenz helpt individuen en organisaties om de aanwezige talenten te 
ontdekken en volledig in te zetten. Hun kracht ligt in de ontwikkeling van 
teams die beter (samen)werken. Hun aanpak is effectief, verrassend, 
energiek en inspirerend. 
Menno van Ginkel (44) is medeoprichter en – eigenaar van Lumenz. 
Voordat hij in 2002 voor zichzelf begon werkte hij ruim tien jaar voor de 
rijksoverheid. Als trainer, coach en adviseur werkt hij veel voor 
gemeenten en andere publieke organisaties. 
 
Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling  
(Wilbert de Kroon) 
 
Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling adviseert met betrekking tot en 
begeleidt ontwikkelingsprocessen op individueel-, team- en 
organisatieniveau. Van persoonlijke coaching, management development 
tot regie over veranderingsprocessen.  
Wilbert de Kroon beschikt over een ervaring van meer dan 20 jaar als 
organisatieadviseur/coach in de profit- én de not-for-profit-sector. Hij 
wil uw sparringpartner zijn die vanuit een persoonlijke benadering 
faciliteert, confronteert, adviseert.  
 
 
 

Marcel van Dam Politiek-bestuurlijk advies 
 
Onder deze bedrijfsnaam  is dr. M.J.E.M. (Marcel) van Dam 
actief in dienstverlening aan het openbaar bestuur.  
Hij richt zich op politiek-bestuurlijke vraagstukken, politiek–
ambtelijke betrekkingen en publieke besluitvorming, in het bijzonder bij 
gemeenten en provincies. Al jaren is hij daar actief, onder andere als 
manager, onderzoeker, raadsgriffier en adviseur.  
Zijn werkveld omvat drie typen activiteiten: publiceren (columns, essays, 
rapporten), doceren (cursussen, opleidingen) en interim- en advieswerk.  
 
Gerard van Dieren 
 
Drs. G.M. (Gerard) van Dieren (1973) is organisatiepsycholoog en 
werkt als zelfstandig adviseur via de Galangroep voor bestuurders 
en managers in de publieke sector. 
Hij is een van de oprichters van 3namiek b.v., het bedrijf achter De 
Lokale Rekenkamer b.v., Jacques Necker b.v., Gemeenteraad.nl en 
SPINN b.v.. Hij was tot 2008 een van de twee directeuren van dit 
bedrijf. In deze rol heeft hij vele rekenkamers opgericht en begeleid, was 
hij projectleider van onderzoeken en adviestrajecten en heeft hij 
statenleden, gemeenteraden en wethouders getraind.  Tevens was hij 
voorzitter van een drietal rekenkamers.  
Gerard is een betrokken en resultaatgerichte generalist, die bestuurders 
en bestuursorganen graag helpt bij het beantwoorden van politiek-
strategische vraagstukken. 
 
 



Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling heeft op jaarbasis tijd gereserveerd 
voor activiteiten met een maatschappelijk nut. Non profit organisaties 
werkzaam op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur of met een 
andere ideële doelstelling, kunnen hiervan gebruik maken en contact met 
ons opnemen. 
 

Integriteit 
Directeur drs. Petra Habets EMIA is voorzitter van de 
rekenkamercommissie van Zwijndrecht.  
Daarnaast is haar echtgenoot directeur van Audit Services Rotterdam en 
voorzitter van de rekenkamercommissie van Waddinxveen.  
Om – de schijn van - verstrengeling van belangen te voorkomen kan 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling derhalve geen opdrachten 
aannemen van deze organisaties en van organisaties die als verbonden 
partij of gesubsidieerde organisatie aan hiervoor genoemde gemeenten 
gelieerd zijn. 
 
Om in de rol als rekenkamervoorzitter onafhankelijk te kunnen 
functioneren als opdrachtgever van collega-adviesbureaus neemt Petra 
Habets Advies & Ontwikkeling ook geen opdrachten voor 
rekenkameronderzoek aan. 
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