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Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze publicatie is de uiterste zorg besteed. Desondanks kan het
mogelijk zijn dat informatie is gepubliceerd die typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. Petra Habets
Advies & Ontwikkeling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het gebruik
van het geboden materiaal.
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Voorwoord
Op maandag 21 juni –dit jaar exact op de avond van midzomernacht- vond ons tweede midzomernacht
inspiratiediner plaats.
Om op een informele wijze de voorbeelden die we in de dagelijkse adviespraktijk tegen komen bij elkaar
te brengen willen we jaarlijks met de sprekers van onze studiedagen, de co-begeleiders van onze
intervisiebijeenkomsten, opdrachtgevers en overige relaties reflecteren op ontwikkelingen in het openbaar
bestuur.
Met de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van nieuwe colleges hebben we dit jaar gekozen voor
het thema: de schaduwzijde van politieke verantwoordelijkheid met een inleiding door Tjeerd Herrema,
voormalig wethouder van Amsterdam, uit eigen beweging afgetreden vanwege de Noord-Zuidlijn en een
co-referaat door Ronald Bandell, voormalig voorzitter van het burgemeestersgenootschap en voormalig
burgemeester van Dordrecht met ruim dertig jaar burgemeesterservaring in kleine en grote gemeenten.
Hoe groter de portefeuille, hoe groter de ruimte die de bestuurder heeft om zijn idealen en doelstellingen
te verwezenlijken. Maar aan bestuurlijke verantwoordelijkheid kleeft ook een schaduwzijde. Mooie
portefeuilles kennen vaak ook grotere risico’s. Wat betekent dit voor een bestuurder? Hoe verhoudt de
verantwoordelijkheid van de huidige bestuurder zicht tot de verantwoordelijkheid van diens voorgangers?
Hoe verhoudt die verantwoordelijkheid zich tot de verantwoordelijkheid van het gehele college? Welke rol
speelt de ambtelijke organisatie? Welke rol speelt de raad? Kortom, hoe neemt wie op welke wijze
verantwoordelijkheid?
Dit verslag geeft een impressie van de avond, een uitgebreidere weergave van beide inleidingen treft u
aan op onze site.
Wij wensen u veel leesplezier en wijsheid de komende collegeperiode.
Utrecht, juni 2010
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Inleiding Tjeerd Herrema
Tjeerd Herrema heeft als wethouder van de gemeente Amsterdam de ultieme keuze gemaakt door zijn
politieke verantwoordelijkheid te nemen en af te treden vanwege de overschrijding en vertraging in de
aanleg van de Noord-Zuidlijn.
Aan het begin van een nieuwe collegeperiode wil hij graag zijn ervaringen met de aanwezigen delen,
raadslid, griffier, wethouder, burgemeester en ambtelijke organisatie zijn immers samen verantwoordelijk
voor de politieke cultuur waarin ze functioneren.
Dualisering en afrekenen maar
De wet dualisering gemeentebestuur 2002 heeft een fundamentele wijziging gebracht in de taakverdeling
tussen college en raad bij het besturen van de gemeente. Ook is de zo cruciale actieve informatieplicht
van het college aan de raad in de wet opgenomen. Het college is op grond van art 169 gemeentewet
tezamen en ieder afzonderlijk verantwoording schuldig.
Vanaf dat moment is het woord afrekenen meer is zwang gekomen: de afrekencultuur, soms wordt zelfs
al gesproken over een inquisitiedemocratie.
De gevolgen hiervan zijn onmiskenbaar. Nog nooit zijn zoveel wethouders gesneuveld en opgestapt.
Vanaf 2004 tot en met 2009 zijn 583 wethouders om politieke redenen vertrokken. Zo’n 35% van het
vertrek had te maken met financiële kwesties waaronder budgetoverschrijdingen.
Is het dan zo slecht dat dit gebeurt? Niet zondermeer als het betekent dat dit het gevolg is van een
gezonde kijk op politieke verantwoordelijkheid nemen. Wellicht een trendbreuk in de politieke cultuur.
Niet koste wat koste van alles blijven plucheplakken maar functioneel kijken of aftreden noodzakelijk is
als uitkomst van politieke verantwoording. Je bent in die cultuur geen aangeschoten wild, maar
professioneel bezig.
Ben je als wethouder verantwoordelijk voor je eigen fouten, die van ambtenaren? Hoe zit het met fouten
uit het verleden? Voor alle drie ben je als wethouder aanspreekbaar, met uiteraard wel gradaties. Maar
de politieke verantwoordelijkheid kan niet zonder deze brede uitleg. Zonder dat geen politiek primaat.
Veelal wordt bij deze interpretatie verwezen naar de Carrington doctrine - door Frits Bolkenstein
geïntroduceerd - die verwijst naar de stelregel dat het goed is dat bestuurders niet ten koste van alles op
hun zetel willen blijven zitten.
Bolkenstein bepleitte dat wij in ons land ook een dergelijke opvatting rond politieke verantwoordelijkheid
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zouden moeten hanteren: bestuurders zijn altijd verantwoordelijk; zowel wanneer ze iets niet weten en
daardoor verkeerd handelen maar ook als ze iets wel weten en niet goed handelen.
Paul Cliteur, columnist noemde deze variant de trotse variant. Deze variant wil van sorry niet weten of
van mitsen en maren. Alleen deze variant houdt de ambtenaren en de bestuurders scherp.
Sorryparadox
Maar er zijn ook andere wegen voor politieke verantwoording wanneer het misgaat. Daarbij is in de
praktijk de sorry-democratie in opkomst. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Reputatiegroep in 2009.
Door de populariteit wordt sorry zeggen minder waard, maar het wordt meer gewaardeerd dan niets
zeggen. En sorry zeggen is ook een hele kunst. Uit dat zelfde onderzoek blijkt dat 1 op de 5 sorry’s niet
echt positief wordt ontvangen. Omdat sorry sterk samenhangt met de geloofwaardigheid van de persoon
en uiteraard de kwestie zelf. Dus een oefening sorry-zeggen bij de start van een nieuwe bestuursperiode
kan lonen.
Cliteur noemt de sorry-democratie de laffe variant van politieke verantwoordelijkheid nemen.
Dit is een cultuur waarin ernstige fouten van zichzelf of waarvoor men verantwoordelijk is afgedaan
worden met een excuus aan de volkvertegenwoordiging. Terwijl de ernst van de fouten eigenlijk tot
aftreden zou moeten leiden.
Hoe moeten we de opkomst van de sorry democratie duiden? Een aantal oorzaken:
 een meer transparante cultuur bij de overheid;
 minder machocultuur waarin fouten mogen worden gemaakt en ook erkend; gevolg van feminisering
van het openbaar bestuur.
 afdekken loont niet meer; in de informatiemaatschappij komt deels door de sociale media alle info
snel naar buiten; informatie is snel voor iedereen beschikbaar.
Overigens betekent sorry niet dat daarmee de politieke verantwoording voorbij is. Ook dan is de ultieme
vraag van vertrouwen en eigen afweging van aftreden nog steeds aan de orde.
De sorry-democratie kan een goede ontwikkeling voor de cultuur in het openbaar bestuur zijn, mits
geloofwaardig en de kwestie zich daarvoor leent. Wel levert het de sorryparadox op. Als je erkent dat je
fout zat kan je straf krijgen maar als je niet erkent ook. Balanceren op een dun draadje.
Minder positief is Tjeerd Herrema over ‘met de kennis van nu’ variant, een poging tot versluierend
taalgebruik en miskenning van de kern van de zaak.

7

Petra Habets Advies & Ontwikkeling
Informatieparadox
De informatievoorziening tussen college en raad is cruciaal zeker met de actieve informatieplicht vanaf
2002. Cruciaal maar verre van optimaal. Het onjuist, onzorgvuldig, ontijdig en onvolledig informeren lijkt
gemeengoed te zijn geworden. Is dit echter niet onvermijdelijk met de explosieve informatiegroei in
snelheid en hoeveelheid? Ook de invloed van de sociale media zal de rol van het ambtelijke apparaat en
het bestuur veranderen. Niet de officiële media of de ambtenaar is de bron van de informatie maar de
burger en het bedrijf. Veelal zonder weging en selectie waardoor informatie snel voor iedereen
ongewogen beschikbaar komt. Overdaad en schaarste aan informatie veelal tegelijkertijd.
Het komt dus meer en meer aan op de weging en selectie van informatie. Werk voor bestuurders, maar
natuurlijk ook voor de ambtenaar die ook een actieve informatieplicht heeft.
Maar wie selecteert de informatie en hoe? Het is goed om over de informatievoorziening apart tussen
bestuur en ambtelijke apparaat afspraken te maken. Welke cultuur willen we en welke cultuur hebben
we?
Ook de mate van collegiaal bestuur is cruciaal in de informatievoorziening. Verkokering helpt niet bij
informatie delen. Collegiaal bestuur is niet alleen maar een mooi woord maar is wezenlijk voor de
informatievoorziening onderling.
Tussen raad en college is het gezond om vooraf over de informatievoorziening afspraken te maken in
deze moderne tijd. Dit kan problemen achteraf voorkomen.
In het dossier Noord-Zuidlijn was er eerder een overvloed aan informatie. Vrachtwagens vol, maar het
ontbrak vooral aan overzicht en beoordelingsvermogen op de informatie. Opvallend hierbij was dat de
raad voorafgaand aan de besluitvorming niet gebruik maakte van eigen bevoegdheden om onderzoek te
doen.
Grote projectenparadox
Dit brengt ons bij de grote projectenparadox. Aan grote projecten kleven risico’s, maar we willen die niet
horen dus doen we alsof ze niet bestaan of maken we ze om politieke redenen zo klein mogelijk. Met als
gevolg: projecten lopen uit de klauwen in tijd en geld. Het geloof in grote projecten wordt daardoor
minder en het draagvlak ook.
Zo gaan we met z’n allen op onze handen zitten want dan mislukt er ook niets.
Heeft het te maken met het de brede ontwikkeling dat we leven in een risicosamenleving maar de
erkenning en aanvaarding van die risico’s steeds moeilijker wordt en de omgang met incidenten en
calamiteiten steeds krampachtiger lijkt te worden?
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Grote projecten in de infrastructuur of grote gebouwen als theaters kennen een lange voorbereiding en
uitvoering terwijl de wereld er omheen verandert. Verantwoordelijke bestuurders staan op de schouders
van hun voorganger.
Grote projecten komen in de meeste gemeenten niet vaak voor. Dus kennis en ervaring is nodig om
goed aan te sturen. Kennisdelen tussen gemeenten en tussen Rijk en gemeenten is op dit punt nog
weinig ontwikkeld.
Bij veel projecten ontstaat bestuurlijke tunnelvisie. Met wil het graag dus kleurt dat de eigen
werkelijkheid. Signalen van binnen of van buiten worden niet gezien of gevalideerd.
Er zijn waarborgen in te bouwen om dit natuurlijke proces tegen te gaan; maar er blijven risico’s waar we
in de politieke cultuur op een gezondere wijze mee om moeten gaan. Professioneel risicomanagement is
nodig om dit risico goed in te schatten en bij de budgettering ook hiervoor ruimte te maken. Zo bouwt
Madrid geen metrolijn zonder 35 % risicoreservering. Amsterdam vond, in een veel moeilijker bodem, 4%
krap maar voldoende.
Pas als we bereid zijn onze politieke cultuur hierop aan te passen gaan we volwassen om met grote
projecten. Zo niet creëren we ons eigen onvermogen met alle gevolgen voor de geloofwaardigheid van
het politieke handelen.
Zorgplicht burgemeester
De burgemeester heeft op grond van de Gemeentewet een zorgplicht voor de kwaliteit van
besluitvorming in het college en de raad. Overigens zonder bevoegdheden. Onduidelijk is wat te doen
wanneer de burgemeester van mening is dat de kwaliteit onder de maat is en hij de overige leden van
het college hier niet van kan overtuigen. Dient hij of zij als lid van het college dit te melden als onderdeel
van de actieve informatieplicht? Moet de burgemeester kunnen ingrijpen met eigen bevoegdheden?
Lokale bestuurders moeten in deze tijd met lef en liefde besturen. Er op af en keuzes maken. Maar
dienen meer dan ooit te weten in welke context ze functioneren. Tjeerd Herrema pleit voor meer
professionaliteit en voor veel maar aandacht voor de politieke cultuur waarin we functioneren. Het gaat in
de politiek vaak over de inhoud, te weinig over de cultuur van werken. Daar zit veel winst. Een gezond
gesprek over de genoemde paradoxen kan wonderen doen.
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Co-referaat Ronald Bandell
Alvorens een beschouwing te geven over de schaduwzijde van politieke verantwoordelijkheid, wil Ronald
Bandell voormalig burgemeester van Dordrecht enkele algemene bespiegelingen over het openbaar
bestuur met de aanwezigen delen.
Het is een spannende tijd voor het lokaal openbaar bestuur, we zijn namelijk in afwachting en vragen ons
af waar gaat het naar toe met lokaal bestuur.
Wat verstaan we onder begrippen als ‘lokaal bestuur’ of ‘eerste overheid’, is dat hetzelfde als ‘de
gemeente’ en als we niet hetzelfde bedoelen wat betekent dat voor gemeenten zoals ze nu bestaan?
Er is sprake van een veranderend krachtenveld. Er is veel gedecentraliseerd van Rijk naar gemeenten,
dit heeft echter niet geleid tot toename van autonomie maar wel tot medebewind, ofwel het zijn van een
rijksloket. Dat hoeft op zichzelf niet erg te zijn, het zijn van een loket van het rijk dicht bij de burgers,
echter de zucht om onder het mom van rechtsgelijkheid autonomie van gemeenten in te perken moet
beteugeld worden.
Ronald Bandell wil een krachtig pleidooi houden voor behoud en toename gemeentelijke autonomie. Het
hoeft niet allemaal gelijk te zijn in Groningen en Limburg.
We hoeven de AWB niet te gebruiken als legitimatie om overal in het land alles hetzelfde te regelen.
Dit leidt immers tot toename van de bureaucratie en toename van regelgeving en het wordt minder leuk
voor gemeenteraden om in het kader van autonomie zelf iets te besluiten voor de gemeente.
Ronald Bandell verbaast zich al jaren lang over gebrek bij gemeenten aan zelfbewustzijn: hij mist een
beetje arrogantie, een beetje kapsones.
Gemeenten zijn wel erg gezagsgetrouw in de richting van provincie en Rijk. Dit is geen oproep voor
opstand, maar wel een oproep aan gemeenten zich als eerste overheid te gedragen.
Als je als gemeente iets belangrijk vindt voor de stad, dan doe je dat toch gewoon. Dan moet je niet op
het rijk gaan wachten voor bijvoorbeeld co-financiering: vraag niet van de hemel wat de aarde geven
kan, verwacht niet van het rijk wat je zelf kunt doen.
We moeten in gemeenteland de tekenen der tijd verstaan. Het krachtenveld verandert en de eisen die
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inwoners aan ons stellen zijn anders dan in de vorige eeuw of de tijd dat Thorbecke de gemeentewet
ontwierp.
We moeten kosteneffectief werken. De kosten van ICT zijn slecht te beheersen. De kwaliteit van het
gemeentelijk apparaat staat onder druk. In sommige gemeenten kan de continuïteit niet gegarandeerd
worden door een groot aantal eenmansposten.
De vraag is: hoe kan worden bespaard, hoe kan de continuïteit beter worden gegarandeerd en de
kwaliteit worden verhoogd?
Sommigen zeggen dat herindeling de oplossing is. We weten echter allemaal dat herindeling minstens
langdurig en vaak ook een pijnlijk en emotioneel proces is. Daar hoef je het niet om te laten, Ronald
Bandell is niet tegen herindeling, maar wel tegen blauwdrukken.
Soms kan het verstandig zijn om te kijken naar andere mogelijkheden die sneller tot het gewenste
resultaat leiden en minder ingrijpend zijn dan herindeling. Het gewenste resultaat is hierbij: een bestuur
dicht bij burger, maar dat goed geëquipeerd is om kosteneffectief te werken met kwaliteit en
gegarandeerde continuïteit.
Dat kan zonder te wachten wat het nieuwe kabinet in Den Haag of de VNG doet, de les die Ronald
Bandell met dit voorbeeld mee wil geven is: stel niet uit tot morgen wat je heden al kunt doen, kijk om je
heen in je directe omgeving en wacht niet af, maar ga gewoon aan het werk voor de burgers van de
regio. De samenwerking in de Drechtsteden is hier een goed voorbeeld van, deze is ingestoken vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Enkele noties over de schaduwzijde van de politieke verantwoordelijkheid en de rollen van de diverse
spelers:
 Zorg bij collegevorming dat de portefeuilles niet te groot zijn.
 Zorg voor goede overdrachtsdossiers, bestaande uit een echte boedelbeschrijving inclusief een
risico-analyse van projecten.
 Zorg dat collegiale verantwoordelijkheid niet op de achtergrond raakt. Het zou heel erg helpen
wanneer collegiale verantwoordelijkheid juist bij grote zaken of politiek risicovolle zaken ook wat
meer in het beginstadium van besluitvorming aan de orde zou komen, zodat het niet zo is van
“we moeten nu besluiten want de ondertekening is voor het begin van de volgende week
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gepland”.
Het moet niet zo zijn dat je alleen maar “ja” kunt zeggen, omdat “nee” tot enorme consequenties
leidt. Dan zeg je zuchtend “vooruit dan maar” als synoniem voor “we willen het eigenlijk niet,
maar we beseffen dat we eigenlijk niet meer terugkunnen”, dan zet je jezelf als college feitelijk
buiten spel.
De raad zou vooral om risicoanalyses moeten vragen die periodiek bijgesteld moet worden,
Wanneer een raad naar het instrument raadsenquête grijpt heeft de raad in het voortraject
gefaald, dus zorg dat de raadsinformatie goed geregeld wordt.
Burgemeesters moeten nadrukkelijk inhoud geven aan de voorzittersrol van zowel raad als
college als enige echte burg tussen raad en college en moeten zorgen voor coördinatie van
beleid, een ordentelijke infovoorziening en voor focus.
De gemeentesecretaris hoort de activiteiten van het ambtelijk apparaat te coördineren en van de
griffier mag verwacht worden dat die het raadswerk coördineert, inclusief procedures, goede
procedures zijn onontbeerlijk voor succes. Tevens is de griffie de ultieme smaakmaker voor een
goede raadscultuur.
Het burgerjaarverslag is het enige document om een keer per jaar te kunnen zeggen wat
burgemeester vindt, zonder dit vooraf ter consultatie aan het college voor te leggen, juist in het
kader van de invulling van de zorgplicht (die dus breder is dan dienstverlening maar ook gaat
over de kwaliteit van besluitvorming en kwaliteit van bestuur). Zorg daarbij dat het presidium van
de raad dit niet voor kennisgeving aanneemt, maar dat dit besproken wordt.
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“Sommige raadsleden vonden niet dat ik het
recht had af te treden, omdat deze beslissing
aan de raad is”
“In het derde bestuursjaar vallen de meeste
wethouders, dus u bent vast gewaarschuwd”
“Er was een overvloed aan informatie,
vrachtwagens vol. Maar het ontbrak aan
overzicht.”
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“Verwacht niet van de hemel wat de aarde kan
geven”
“Als je wilt dat de gemeente de eerste overheid
is, moet je je ook als zodanig gedragen”

“Als je zegt ‘vooruit dan maar’ dat betekent eigenlijk: ‘we willen
het eigenlijk niet, maar we
beseffen dat we niet meer
terugkunnen’ - dan zet je jezelf als
college feitelijk buiten spel”
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“Opvallend was dat de raad
voorafgaande aan besluitvorming
geen gebruik maakte van de
eigen bevoegdheden om
onderzoek te doen.”

“Het hebben van een grote
portefeuille is het einde van het
vermaak”
“Als je als raad naar het instrument
van de raadsenquête moet grijpen,
heb je het als raad in het
voortraject laten liggen”
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