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Nijmegen wil opnieuw 
een democratiefestival
De gemeenteraad van Nijmegen is akkoord met de 
organisatie van een nieuw, landelijk democratiefestival. 

Daarvoor stelde de raad deze week een bijdrage van 100.000 
euro beschikbaar. Een naam voor het festival is er ook al: 
Grondfest. 

In Nijmegen werd in 2019 het eerste Democratiefestival 
gehouden. In 2020 en 2021 moest een tweede editie 
vanwege corona worden afgeblazen. De stad probeert het nu 
opnieuw. Waarschijnlijk vindt het eind september plaats. Zo 
kunnen er na de zomervakantie ook scholieren bij betrokken 
worden. (LM) ← 

Je moet eerst je eigen shit 
oplossen voordat jij een 

woning krijgt, als beloning. 
Terwijl uit onderzoek blijkt 
dat als je mensen eerst een 
woning geeft de kans veel 

groter is dat ze uit de 
problemen raken.

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach stelt dat 

wonen niet als een recht wordt gezien, maar als 

een verdienste, NRC 10 februari

Advies: elke gemeente 
een eigen archeoloog
Elke gemeente zou, eventueel in 
regionaal verband, over een eigen 
archeoloog moeten beschikken. 
Daarvoor pleit de Raad voor 
Cultuur.

Per gemeente zijn er grote verschillen in 
onderzoekskwaliteit en in bescherming 
van en voorlichting over archeologie, 
‘afhankelijk van de toevallige aanwezig-
heid van bestuurders of gemeenteraads-
leden met affiniteit voor het onderwerp’.   
De Raad voor Cultuur schrij� dat in zijn 
advies Archeologie bij de tijd. Het rijk 
zou gemeenten beter in staat moeten 
tellen hun taak goed uit te voeren, zowel 
inhoudelijk als met extra geld. 

COMMERCIEEL BEDRIJF
Honderddertig gemeenten beschik-
ken niet over een vaste archeoloog. Zij 
huren kennis in via een commercieel 
adviesbureau, of doen een beroep op 
een provinciaal steunpunt. De kwaliteit 
van het archeologisch onderzoek staat 

onder druk door voortschrijdende tarief-
daling en scherpe concurrentie tussen 
de archeologiebedrijven, constateert de 
Raad voor Cultuur.

De raad constateert dat het Nederlandse 
archeologiebestel op onderdelen 
tekortschiet en meer bij de tijd moet 
worden gebracht. Zo zou het publieke 
belang beter geborgd moeten worden. 
Archeologische vondsten kunnen 
doorgaans rekenen op grote maatschap-
pelijke belangstelling, stelt de raad. 
Het is nu tijd om dit te vertalen in 
grotere beleidsmatige en �nanciële 
aandacht.  

INNOVATIEFONDS
Publieksvoorlichting en participatie 
ziet de raad als een fundament van 
het archeologiebestel. ‘Dit moet een 
standaardonderdeel worden van elk 
archeologisch onderzoek.’ Vernieuwend 
wetenschappelijk onderzoek is nodig om 
nieuwe verhalen te kunnen vertellen. 
Een nationaal onderzoekscentrum 
archeologie, ge�nancierd door een 
te creëren innovatiefonds, zou hierin 
kunnen voorzien, suggereert de Raad 
voor Cultuur. (LM) ←
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Een aantal gemeenten overweegt de beveiligings-
camera’s van Chinese makelij in de ban te doen. 
Dat meldt de NOS. De vrees is dat China via de 
camera’s kan meekijken.

De camera’s van de merken Hikvision en Dahua 
hangen in ruim vijftig gemeenten. Het online 
platform Follow the Money berichtte over de inzet 
van de camera’s. De producenten zijn betrokken bij 
mensenrechtenschendingen in China. Ook bestaat 
de vrees dat China via de camera’s kan meekijken, al 
is zo’n achterdeurtje nooit aangetroffen. 
De VNG wijst erop dat al met gemeenten wordt 
samengewerkt aan manieren om de inkoop en 
inzet van camera’s transparanter, verantwoorder en 
veiliger te maken. (RvdD) ←

‘Financieel 
ravijn bedreigt 
gemeenten’
Voor gemeenten wacht een financieel 
ravijn’ als het rijk de begrotingsplannen
voor 2026 niet bijwerkt. Daarvoor waar-
schuwt VNG-voorzitter Jan van Zanen 
in VNG Magazine.

Van Zanen erkent dat de nieuwe coalitie 
oor deze regeerperiode een aantal �nan-
ciële maatregelen hee� genomen die voor 
gemeenten gunstig uitpakken. Zo werd de 
oploop van de opschalingskorting opnieuw 
bevroren. Maar een de�nitieve keuze over 
het al dan niet schrappen van de korting 
op het gemeentefonds laat het kabinet aan 
zijn opvolgers. Daardoor staat de volledige 
korting, van bijna een miljard euro, voor 
2026 in de begroting. 
De nieuwe colleges die na de verkiezingen 
van maart aantreden, moeten echter voor 
de hele periode, tot en met 2026, een 
sluitende begroting inleveren. Dat betekent 
dat ze de opschalingskorting wel moeten 
inboeken en mogelijk fors moeten bezuini-
gen. (RvdD) ←

Pagina 38: Interview Jan van Zanen.

Steden verbieden dark stores
Na Amsterdam verbiedt ook Rotterdam nu de vestiging van nieuwe ‘dark 
stores  voor its ezorgers  e otterdamse gemeenteraad stemde in met 
een besluit dat dit verbod regelt. 

ar  stores i n panden waarvandaan online boodschappen per fiets oerier 
aan de lant worden be orgd  mdat de concurrentie van dit soort its oe-
riersbedrijven toeneemt en snelheid een doorslaggevende factor voor succes 
is, willen de bedrijven op zoveel mogelijk plekken in een stad een pand heb-
ben. Het zijn feitelijk distributiecentra die zorgen voor drukte in de omgeving 
en geluids- en verkeersoverlast.
Amsterdam en Rotterdam hebben nu een vestigingsverbod voor de duur van 
maximaal een jaar ingesteld. Die termijn willen ze gebruiken voor het opstel-
len van regels om de toekomstige vestiging van dark stores in goede banen te 
leiden.
Groningen past de APV aan om ‘bedrijfsmatig gestalde vervoermiddelen’ in 
de openbare ruimte aan te kunnen pakken. (LM) ←
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Meer over de commissies en het 
vergaderschema: vng.nl/vereniging

TERUG LIK VNG ESTUURS
VERGADERING, 27 JANUARI 
2022

De voorzitter verwelkomt Peter 
Snijders (burgemeester van Zwolle) 
als de tijdelijke, nieuwe, voorzitter 
van de commissie Informatiesamen-
leving. 
De voorzitter van de commissie 
Financiën, Victor Everhardt, is voor het 
laatst bij de bestuursvergadering. Het 
bestuur ontvangt op korte termijn een 
voorstel voor zijn opvolging. 

REGEERAKKOORD
Het bestuur bespreekt het regeer-
akkoord en de gevolgen ervan voor 
gemeenten. Betere en meer stabiele 
financiële en interbestuurli e 
verhoudingen zijn randvoorwaar-
den voor de samenwerking tussen 
gemeenten en rijk. De VNG wil uiterlijk 
eind juni afspraken hebben gemaakt 
met het kabinet. 

ASIEL EN MIGRATIE
Het afgelopen halfjaar hebben 
gemeenten meer dan de taakstelling 

LOPENDE ZAKEN
TEKST: VNG

ALGEHEEL 
VUURWERKVERBOD
De commissie bespreekt 
het initiatiefwetsvoorstel 
voor een algeheel verbod op 
consumentenvuurwerk. Er was 
aandacht voor argumenten voor 
en tegen het vuurwerkverbod. 
Hetzelfde voorstel werd ook bij 
de commissie EKEM besproken. 
Er werden enkele aandachtspun-
ten meegegeven, zoals de grens-
problematiek. De VNG gaat in 
gesprek met het rijk en er wordt 
een enquête gehouden onder 
gemeenten om te komen tot een 
brede gemeentelijke visie.

voor de opvang van statushouders 
kunnen invullen. Zoals verwacht is 
inmiddels bevestigd dat de juridische 
grondslag ontbreekt voor de aan-
wijzing van het kabinet aan enkele 
gemeenten. 

AGENDA DIGITALE GRONDRECHTEN 
EN ETHIEK
Het bestuur stemt in met de Agenda 
Digitale Grondrechten en Ethiek. Hier-
mee leggen gemeenten gezamenlijke 
ambities vast op het gebied van 
digitale grondrechten en privacy. Het 
belang van de agenda en de hand-
reiking wordt door het bestuur onder-
schreven. 

Verder wordt het bestuur gevraagd 
de Cao Gemeenten 2021-2022 te 
bekrachtigen en is de Arbeids-
voorwaardenregeling VNG-Concern 
2022 vastgesteld.

TERUG LIK COMMISSIE 
ESTUUR EN VEILIGHEID  

20 JANUARI 2022

In de vergadering van de commissie 
Bestuur en Veiligheid werd onder 
meer over een eventueel algeheel 
vuurwerkverbod (zie kader) en de 
aanpak van mensenhandel 
gesproken. 

AANPAK MENSENHANDEL 
De commissie besprak het onderzoek 
onder gemeenten naar de aanpak 
van mensenhandel. De commissie 
onderschrijft de uitkomst van het 
onderzoek. Er zijn stappen gezet in de 
aanpak van mensenhandel, maar er 
moet nog veel gebeuren.

HUISVESTING ASIELZOEKERS
Gemeenten hebben met hun inspan-
ningen de doelen met betrekking tot 
de opvang en huisvesting van asiel-
zoekers behaald en zelfs wat achter-
stand ingelopen. Een grote inspan-
ning blijft nodig.

TERUG LIK COMMISSIE 
EKEM, 20 JANUARI 2022

De commissie Economie, Klimaat, 
Energie en Milieu (EKEM) besprak 
onder andere het regeerakkoord 
en het wetsvoorstel Gemeentelijke 
instrumenten warmtetransitie.

MILIEU IN HET REGEERAKKOORD
Het valt op dat milieu weinig terug-
komt in het regeerakkoord. Het is 
belangrijk er scherp op te zijn dat 
gemeenten kunnen blijven inzetten 
op waar zij mee bezig zijn. 

WETSVOORSTEL ‘GEMEENTELIJKE 
INSTRUMENTEN WARMTETRANSITIE’
Het voorstel voor de Wet gemeente-
lijke instrumenten warmtetransitie 
geeft gemeenten bevoegdheden 
om aardgasvrije wijken, buurten of 
gebieden aan te wijzen. De resultaten 
van de consultatie, het wetsvoorstel en 
de voorgestelde lijn werden bespro-
ken. De commissie stelde voor om in 
de G reactie specifie  aandacht 
te hebben voor de definitie van 
woonlastenneutraliteit en vergoeding 
voor de uitvoeringslasten, en aandacht 
te hebben voor het besluitvormings-
proces raad-college.

CORONABELEID
Het bestuur stemt in met 
de instelling van een tijdelijk 
expertiseteam Langetermijn-
aanpak COVID-19. Vanuit de VNG 
worden hierbij de commissies 
Participatie, Schuldhulpverlening 
en Integratie (PSI), Economie, 
Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) 
en de Taskforce economisch her-
stel en transitie betrokken. In de 
commissie Bestuur en Veiligheid 
werd daarnaast besproken dat in 
het coronabeleid meer belangen 
moeten worden meegewogen: 
vooral economische en sociaal-
psychologische belangen, met 
aandacht voor het tegengaan van 
polarisatie.

06 Lopende Zaken.indd   6 14-2-2022   17:11:23
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AFHAKERS

H
aagse spreadsheets zijn zelden inspirerend. Op werk-
bezoek daarentegen kom je soms mensen tegen met zo’n 
aanstekelijke bezieling dat je meteen weer weet hoe het 
lokaal bestuur een enorm verschil kan maken. Onlangs 
was ik in de gemeente Oude IJsselstreek. Burgemeester 
Otwin van Dijk vertelde met zijn collega’s en medewer-
kers hoe ze daar het sociaal domein veranderen. Met 

sleutelwoorden als compassie, betrokkenheid en ruimte voor individuele oplos-
singen. Het vertrekpunt: een inwoner staat hier nooit aan het verkeerde loket. 
Het schoot me weer te binnen bij het lezen van de Atlas van Afgehaakt Nederland
op een vroege zaterdagmorgen. De publicatie van Josse de Voogd en René 
Cuperus gaat over de ongelijkheid tussen bruisregio’s en krimpregio’s. Aan de 
randen van Nederland zijn verhoudingsgewijs veel mensen het vertrouwen in 
de overheid verloren. De bus rijdt niet meer, de bibliotheek is verdwenen en 
kansrijke jongeren zijn vertrokken. Oude beroepen zijn geautomatiseerd, tradi-
ties verdwenen, en wie een afslag hee� gemist in de diplomademocratie hee� 
nog weinig bestaanszekerheid. Op dezelfde zaterdag stond in Trouw toevallig 
een groot stuk van Kieskompas met een vergelijkbare strekking. Het zijn 
belangrijke signalen dat de overheid beter moet worden. 
Den Haag is ver weg als je in Klazienaveen, Bourtange of Dinxperlo woont. 
Herman Tjeenk Willink signaleerde eerder al dat de publieke sector te veel 
het bedrijf is geworden van economen en bedrijfskundigen. Het ging te   

DEN HAAG IS 
VER WEG ALS JE 

IN KLAZIENAVEEN 
WOONT

lang te veel over wat de overheid niet meer zou kunnen, in plaats van wat 
de democratische rechtsorde wel moet doen. De minister van staat wijst 
stelselmatig op de sluipende uitholling van de democratie. De samenleving is 
gefragmenteerd, de onderlinge solidariteit naar de markt gebracht en sociale 
voorzieningen zijn verstatelijkt. Zingeving en onderlinge verbinding zijn 
vervangen door ad-hoccontacten. Je hoort er al snel niet meer bij. De kwets-
bare burgers die de overheid het meest nodig hebben voorop. 
De overheid moet beter worden. Niet met gedetailleerde Haagse regels en 
spreadsheetmanagement, maar door nabijheid en het herstel van onderlinge 
verbondenheid. Gemeenten zijn als geen ander thuis in de domeinen die 
belangrijk zijn voor inwoners: bestaanszekerheid, maatschappelijke onder-
steuning en jeugdzorg. Een herijking van taken is noodzakelijk om de muren 
te slechten tussen instanties en regelingen. Niet in Den Haag bedenken wat 
helpt, maar vanuit lokale gemeenschappen, gemeenten en regio’s doorden-
ken wat nodig is om dicht bij mensen te staan. Een gezamenlijke agenda van 
rijk en gemeenten met regionaal beleid voor zorg, participatie en economie.
Het antwoord op a�aken is een nabije, zichtbare overheid. Gemeenten zouden 
daarin een grotere rol moeten spelen. ←

Leonard Geluk

Algemeen directeur VNG

leonard.geluk@vng.nl, @GelukLeonard

COMMENTAAR

07 COMMENTAAR Leonard Geluk.indd   7 14-2-2022   17:12:20
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D
e gedrevenheid van de Rotterdamse wethouder Arno 
Bonte (GroenLinks) doet denken aan een queeste 
naar schone lucht, een levenstaak met grote hinder-
nissen onderweg. Hij krijgt hulp van het college - en 
van de inwoners. Bonte’s devies: ‘Wees niet bang 
om ambitie te tonen. Ambitie werkt aanstekelijk en 
levert energie in je samenleving op.’ Wie succesvol 

wil zijn, kiest daarbij voor de strategie van samenwerking met lokale par-
tijen. ‘Hoe groot of klein je ook bent als gemeente, alleen red je het nooit.’

Heel Rotterdam voldoet sinds kort aan de Europese stikstofnorm. 
Hoe kreeg u dat voor elkaar?
‘Ik ben heel blij met dit resultaat. Vier jaar geleden telde de stad nog 
vij�ien straten waar de stikstofnorm stelselmatig werd overschreden. 
Als nieuwe wethouder was dit voor mij één van de belangrijkste priori-
teiten. Het is een schande dat er in een stad straten bestaan met zoveel 
luchtvervuiling dat ze serieuze gezondheidse�ecten opleveren voor 
omwonenden. We hebben onder andere walstroomvoorzieningen voor 
schepen gerealiseerd. Die hoeven niet langer hun dieselgenerator te laten 
lopen om elektriciteit aan boord op te wekken. Naast schonere lucht in de 
stad levert dat CO₂-besparing op. Ook hebben we ons eigen openbaar ver-
voer �ink verschoond met meer dan vij�ig elektrische bussen. Daarnaast 

MAINPORT ROTTERDAM IS DE GROOTSTE O - ITSTOTER IN 
NEDERLAND. MAAR DE REGIO AMBIEERT DE KOPLOPERSPOSITIE 
IN DUURZAAMHEID. DAT IS GEEN SINECURE, MAAR WETHOUDER 
ARNO BONTE KAN DE EERSTE SUCCESSEN INBOEKEN.

T E A L TVERV ILING

zijn afspraken gemaakt met bouw-
bedrijven over het verduurzamen 
van de bouwlogistiek. Dat zorgt 
voor minder verkeersbewegingen 
in de stad en die bewegingen 
worden schoner. In de vij�ien 
straten zijn verkeersmaatregelen 
genomen zodat er minder gemo-
toriseerd verkeer doorheen rijdt. 
We hebben nu de Europese norm 
gehaald, maar we blijven inzetten 
op het nog verder verbeteren van 
de luchtkwaliteit.’ 

Rotterdam hee� de uitstoot van 
CO₂ in de afgelopen vier jaar met 
ruim één miljoen ton geredu-
ceerd. 
‘Dat is onze tweede grote priori-
teit. Als grote havenstad met veel 
industrie is Rotterdam met twintig 
procent de grootste uitstoter van 

Schone
        straten
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Arno Bonte
(GroenLinks) 

is sinds 2018 

wethouder in 

Rotterdam. 

Hij is verant-

woordelijk voor 

duurzaamheid 

en energie-

transitie. 

Daarvoor was 

hij twaalf jaar 

raadslid in 

Rotterdam. 

‘Het is in ons eigen 
belang de CO2-uitstoot 
terug te dringen’

CO₂ in Nederland. Ook daarvan stelden we vier jaar 
geleden dat het anders moet. We spelen een voortrek-
kersrol in de aanpak van de klimaatverandering. 
Dat hee� verschillende redenen. Het is in ons eigen 
belang de CO₂-uitstoot terug te dringen. En omdat we 
zoveel broeikasgas uitstoten, voelen we ook de morele 
verplichting om die terug te dringen. Als we de 55 
klimaatdeals samen met bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties volledig hebben uitgevoerd, dan 
hebben we in 2030 nog zo’n negen miljoen ton CO₂ 
bespaard. Als grootste vervuiler wil Rotterdam kop-
loper duurzaamheid zijn in 2030, het liefst eerder.’

U hee� het over een morele verplichting. Komt 
daar die gedrevenheid vandaan?
‘We hebben er vier jaar geleden in het coalitieakkoord 
voor gekozen om van de energietransitie en schone 
lucht topprioriteiten te maken. Die ambitie koester ik 
persoonlijk al veel langer. Voordat ik wethouder werd, 
was ik twaalf jaar raadslid. Duurzaamheid gold ook 
toen als mijn belangrijkste speerpunt.
‘Ik ben ooit de politiek ingegaan omdat ik als 
kind last had van astma, mede vanwege de hoge 
luchtvervuiling in de stad. Voor de 35.000 kinde-
ren in Rotterdam die last hebben van astma wil ik 
daarom de lucht zo schoon mogelijk krijgen. Wij zijn 
medeverantwoordelijk voor de grootste crisis die we 
op dit moment hebben: de klimaatcrisis. Als je dat 
constateert, dan moet je ook bereid zijn om voorop 
te lopen om een oplossing te bieden. Daar geef ik als 
wethouder vol verve vorm aan. Gelukkig is dit een 
breedgedragen ambitie binnen de coalitie en binnen 
de Rotterdamse samenleving.’

Wie 
is...

08-11 Interview Arno Bonte.indd   10 14-2-2022   17:15:25
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‘Verduurzaming is ook 
vanuit economisch 

oogpunt noodzakelijk’

In hoeverre draagt het met meer dan honderd 
bedrijven en maatschappelijke organisaties 
afgesloten Rotterdams Klimaatakkoord bij aan het 
succes?
‘In onze aanpak op weg naar een klimaatneutrale 
stad spelen twee belangrijke succesfactoren. We tonen 
ambitie en durven voorop te lopen én we zoeken de 
samenwerking. Een cruciale sleutel waar de gemeente 
fors in investeert want we kunnen het niet alleen. We 
zijn een jaar lang in gesprek geweest met bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en individuele Rotter-
dammers. Dat resulteerde in het Rotterdamse Klimaat-
akkoord met daarin 55 klimaatdeals. Dat zijn concrete 
plannen en projecten om de energietransitie vorm 
te geven. Dat loopt van het bouwen van watersto�a-
brieken in de haven tot het leggen van zonnepanelen 
op Rotterdamse daken en het oprichten van ener-
giecoöperaties. De kracht van het akkoord is dat het 
vanuit de lokale samenleving komt en niet top-down 
is opgelegd.’ 

Dat gaat de bedrijven geld kosten. Hoe kreeg u ze 
mee? 
‘Dat gaat zeker veel geld kosten. Steeds meer bedrijven 
zien echter dat er geen weg terug is. Wie nu niet 
investeert in de omschakeling, kan over een jaar of 
tien zijn bedrijf wel opdoeken. Verduurzaming is 
ook vanuit economisch oogpunt noodzakelijk. Door 
bedrijven samen te brengen, kunnen we bepalen 
welke randvoorwaarden nodig zijn om die omschake-
ling gemakkelijker te maken. Dan gaat het bijvoor-
beeld over het realiseren van energie-infrastructuur 
zoals extra elektriciteitskabels en watersto�uis-
leidingen. Dat maakt het voor bedrijven niet gratis, 
maar wel goedkoper om die omschakeling te maken. 
Wij investeren in een energietransitiefonds, ingesteld 
om bedrijven te helpen grote investeringen te doen 
daar waar banken niet altijd in de rij staan. Dat 
vergroot ook het vertrouwen van private investeerders. 
De gemeente maakt ook zelf investeringsgeld vrij voor 
onder meer een nieuwe plasticrecycler waarmee we 
170.000 ton CO₂ per jaar besparen. Investeringen die 
zich maatschappelijk uitbetalen.’

Hoe reageren inwoners op de investeringen in deze 
misschien niet direct merkbare verbeteringen? 
‘Schone lucht is in die vij�ien voormalige vieze straten 
dagelijks als verbetering te ruiken en te zien. Een van 
de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, is 
het zogeheten citizen science-project. Daarin helpen 
zeshonderd Rotterdammers ons met het meten van de 
luchtkwaliteit, in aanvulling op het meetnetwerk van 
onze milieudienst. Zij meten de luchtkwaliteit in de 
eigen straat met sensoren aan de voordeur. Zo krijgen 
we bijvoorbeeld zicht op de e�ecten van houtstook en 
verkeersopstoppingen. In sommige gevallen kunnen 
we dan via slimme maatregelen oplossingen bieden.
‘Het zijn tegelijkertijd ambassadeurs in de wijk die de 
buren stimuleren vaker de �ets te pakken en de auto te 
laten staan. Inwoners zijn echt betrokken en willen bij-
dragen aan schone lucht en de energietransitie. Daar-
om hebben we een platform ingesteld om inwoners 
te helpen bij het oprichten van energiecoöperaties. 
Daarin zitten ook mensen van Blijstroom, de energie-
coöperatie van de wijk Blijdorp die al enige jaren actief 
is. Zij bieden ondersteuning met hun ervaringen en 
helpen eerder gemaakte fouten voorkomen.’

Waarom kondigde het Rotterdamse stadsbestuur 
in oktober de noodtoestand voor het klimaat af?
‘Om te onderstrepen dat het ons ernst is met de 
klimaatcrisis en met het nemen van maatregelen 
daartegen. De stad ligt midden in een rivierdelta. De 
klimaatverandering, met een stijgende zeespiegel, 
zorgt voor kwetsbare e�ecten, niet morgen maar over 
enige decennia.
‘Daarnaast krijgen we te maken met steeds he�iger 
regenbuien. Daar moeten we de wijken op inrichten 
met meer vergroening en mogelijkheden om het water 
op te vangen en vast te houden voor de periodes van 
droogte. Er ontstaan hitte-eilanden in de stad en ook 
daar biedt vergroening uitkomst door natuurlijke koe-
ling. We blijven de komende jaren ook vaart zetten 
achter de verdere CO₂-reductie, de oorzaak van de 
klimaatverandering. Het vergt een lange adem van 
twintig tot dertig jaar tot we een echt klimaatneutrale 
stad zijn.’ ←

08-11 Interview Arno Bonte.indd   11 14-2-2022   17:15:26
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22 FEBRUARI

Wet open overheid 

12.00-13.30 uur | 

griffiers nl

23 FEBRUARI

Wegwijs in de rol van 

toezichthouder

13.00-16.00 uur/16.30-19.30 

uur  raadsleden nl

24 FEBRUARI

Direct Duidelijk Tour: 

In de schoenen van een 

‘echte burger’

11.00-11.55 uur | 

digitaleoverheid nl

25 FEBRUARI

Do’s en don’ts in de 

overgangsfase tussen 

twee raads- en college-

periodes

14.00-17.00 uur | 

wethoudersvereniging nl

7 MAART

Vertrouwen in politiek, 

overheid en gemeen-

ten: gaat 2022 het 

verschil maken?

13.00-14.00 uur | 

bit l vertrouwenpolitie

8 MAART

Voorkomen en vermin-

deren van vereenza-

ming onder jongeren 

15.00-17.00 uur | 

movisie nl

8 MAART

De werking en voeding 

van het BTW-compen-

satiefonds

14.00-15.00 uur |

vng nl agenda

10 MAART

Prostitutiebeleid

 uur  hetccv nl

AGENDA

4.400
boetes hebben Utrechtse 

boa’s in 25 weken uit-
geschreven voor lichte 

verkeersovertredingen, tegen 
1004 door de politie.

Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid.

Belangrijke rol 
gemeente bij 
economisch herstel
Koningin Máxima bezocht 
Breda en sprak daar met 
ondernemers en met 
wethouder Boaz Adank. 
Adank is voorzitter van 
de Taskforce economisch 
herstel en transitie van de 
VNG, die adviseert over de 
impact van de coronacrisis 
op de ondernemers. 

Máxima zet zich als lid van 
het Nederlands Comité voor 
Ondernemerschap in voor 
de duurzame groei van het 
midden- en kleinbedrijf in 
Nederland. Het bezoek van de 
koningin toont volgens Adank 
aan dat de problemen voor 
het mkb ‘erkend en herkend’ 
worden. ‘Het gaat niet goed 
met ondernemers’, zegt hij. 
Veel van hen zitten door de 
pandemie en de lockdown in 
�nancieel zwaar weer, onder 

meer omdat ze forse schul-
den hebben opgebouwd. ‘De 
gezondheidscrisis mag dan 
hopelijk bijna afgelopen zijn, 
de economische problemen 
blijven nog wel even.’
Gemeenten kunnen een 
belangrijke rol spelen bij de 
hulp aan ondernemers, zegt 
Adank. ‘Gemeenten zijn aan-
spreekbaar en kunnen gericht 
ondersteuning bieden. De 
koningin was daar echt van 
onder de indruk.’ 
De taskforce werd vorig jaar 
maart door de VNG ingesteld. 
‘We zijn echt op dreef’, zegt 
Adank. ‘Gemeenten worden 
in overlegtafels en in het 
regeerakkoord steeds meer 
betrokken bij het onderwerp. 
We zijn nu vooral aan het 
uitzoeken hoe we dit samen 
met het kabinet kunnen 
uitvoeren.’ (RvdD) ←

oningin ima op be oe  in reda  eeld  orgen anssens gemeente reda

12 ZAP_Agenda_bericht Adank.indd   12 14-2-2022   17:17:00
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Download voor meer nieuws de VNG Nieuwsapp

Carla Breuer
3 VRAGEN AAN...

Wat was de aanleiding voor deze aanpak? 
‘Drie jaar geleden besloten de drie gemeenteraden op onze voordracht 
om de focus extra op ondermijning te leggen. Niet zozeer omdat er hier 
 zoveel criminaliteit heerst, maar we zagen wel een waterbede� ect van-
uit de grote gemeenten die op ondermijning actief zijn. Doe je je ogen 
open, dan zie je meer. Er is een coördinator ondermijning aangesteld, 
evenals enkele medewerkers. Ook is er een campagne  ontwikkeld om 
misdaad te melden, met onder meer een animatie � lm, posters en nu 
ook de bedankposter waarop we de resultaten terugkoppelen. Die 
campagne zorgde ervoor dat alle oren, ogen en neuzen van inwoners 
en ondernemers die iets constateren zich melden. Er is veel belangstel-
ling voor onze aanpak. We stellen nu onze  communicatiecampagne en 
-middelen ter beschikking aan alle  gemeenten en partners waarmee we 
samenwerken.’ 

Schuilt het geheim van het succes in die campagne?
‘Nou nee, wel in het feit dat we schouder aan schouder met partners 
als de Belastingdienst, het OM, politie, energiebedrijven, woning-
corporaties, inwoners en ondernemers werken aan de bestrijding 
van ondermijning. De campagne is een instrument om te zorgen voor 
bewustwording. En dat is gelukt. Een resultaat van 225 meldingen in 
de drie gemeenten is een keurige opbrengst. We kregen daarmee ook 
diverse puzzelstukjes binnen waardoor zaken rondgemaakt konden 
worden. We zijn nu beter in staat degenen die ondermijnen tegen te 
houden, te verjagen of aan te pakken via vervolging.’ 

Wat zijn de knelpunten? 
‘Natuurlijk stoeien alle gemeenten met informatiedeling. Terecht, je 
mag niet zomaar informatie delen. We praten daar regionaal in z’n 
 algemeenheid over hoe hiermee om te gaan. Als het een casus  betre�  
van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum, het RIEC, kun 
je informatie wel delen. De aanpak van ondermijning is niet iets 
een maligs. Je moet er structureel mee aan de slag, ook in de com-
municatie. Met grote herhaling plaatsen wij driehoeksborden, een 
 hennepcontainer als voorbeeld en artikelen over het thema of we 
 bedanken inwoners voor hun inzet. De resultaten koppelen we terug 
en we laten zien dat we meldingen opvolgen. Blijf ook persoonlijk het 
gesprek aangaan, want ondernemers en inwoners zien ondermijning 
niet altijd als zodanig. De intensieve samenwerking vergroot onze 
 bestuurskracht. We acteren nu krachtig op de aanpak van onder-
mijning, met als eerste prioriteit de aanpak van drugs.’ (MM) ←

Hillegom, Lisse en Teylingen werken sinds drie jaar samen met de politie en andere teams bij de 
 aanpak van criminaliteit en ondermijning. Deze aanpak is succesvol, stelt burgemeester

Carla Breuer van Teylingen. Andere gemeenten kunnen de campagne overnemen. 

Beeld: gemeente TeylingenBeeld: gemeente Teylingen

13 Drie vragen aan.indd   13 14-2-2022   17:24:32



14
MAGAZINE
2022

TEKST: LEO MUDDE | BEELD: GEMEENTE URK

#MIJNSTEMTELT

D
e plaatselijke jeugd houdt de gemeente Urk �ink 
bezig. Er lijkt altijd wel iets aan de hand. En vaak 
niet in positieve zin. Vorig jaar, naar aanleiding van 
de avondklokrellen, ging Laurentien van Oranje 
erheen, namens haar Number 5 Foundation, om 
gemeente en jeugd ‘substantieel’ met elkaar in 
gesprek te brengen. Dat leek gelukt, maar in sep-

tember ging het weer mis toen jongeren in nazikleding en met Jodenster 
over straat gingen – wat zorgde voor koortsachtig overleg tussen burge-
meester, politie en justitie.
Een dorp met zo’n moeizame verhouding tot zijn jeugd lijkt niet de 
meest geschikte kandidaat voor een pilot over jongerenparticipatie. 
Toch gebeurde dat. Samen met Etten-Leur, Groningen, Heerenveen, 
Heerhugowaard en Kerkrade vormt Urk sinds mei vorig jaar een club 
waarbinnen kennis over jongerenparticipatie wordt gedeeld. De 
bedoeling is dat de geleerde lessen worden gedeeld met andere gemeen-
ten zodat die zich meer kunnen inzetten voor jongerenparticipatie. Het 
project heet #MijnStemTelt en is een gezamenlijk initiatief van de VNG en 
het ministerie van BZK. 

PIZZA AVOND
Onder het motto ‘Gewoon doen!’ wilde Urk aantonen dat jongeren vragen 
hoe ze denken over hun leven in de gemeente niet ingewikkeld hoe� te 

ZES LOKALE PILOTS VORMEN DE BASIS VAN HET ONLINE FESTIVAL 
#MIJNSTEMTELT. GEMEENTEN GINGEN OP CREATIEVE MANIEREN 
AAN DE SLAG OM DE VERBINDING MET HUN JONGE INWONERS TE 
LEGGEN. HUN ERVARINGEN DELEN ZE GRAAG MET DE REST VAN 
NEDERLAND.

Een stem 
voor de 

jongeren

zijn. Enkele actieve jongeren in 
de lee�ijd van 14 tot 16 werden 
uitgenodigd om wat vrienden en 
vriendinnen mee te nemen naar 
een ‘pizza-avond’ om samen na te 
denken over hoe ze de gemeente 
leuker en mooier kunnen maken. 
Daarnaast werden scholieren 
uitgedaagd een opstel te schrijven 
over het onderwerp ‘Als ik de 
baas van Urk was…’ en er was een 
debatfestival onder leiding van 
een ervaren debater. 

SMOOTHIE FIETS
Heerenveen vloog de pilot 
compleet anders aan. De Friese 
gemeente bedacht een actie rond 
het thema gezondheid en bezocht 
scholen met een ‘smoothie-�ets’, 
een ludieke manier om met de 
lastig bereikbare vmbo-jongeren 
in contact te komen. Op het 

14-15 LEESVERHAAL_Jeugdwerk.indd   14 14-2-2022   17:19:11
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plaatselijke Kei College konden studenten hun 
eigen gezonde sapje ‘bij elkaar trappen’ en gingen 
ondertussen met wethouder Jelle Zoetendal (PvdA) 
in gesprek over hun eigen gezondheid: wat betekent 
gezondheid eigenlijk voor ze wat doen ze aan hun 
eigen gezondheid, wat missen ze in hun eigen 
omgeving om gezonder te kunnen leven?
Hoe anders de insteek ook, de les van Urk en Heeren-
veen is dezelfde: zoek jongeren op en vraag het ze. 
Zoetendal liet zich in een artikel op de VNG-website 
enthousiast uit over de aanpak. ‘In ieder gesprek met 
een jongere leer ik weer wat nieuws’.  Gemeenten 
moeten niet te snel denken dat jongeren niet 
geïnteresseerd zijn in beleidsonderwerpen. ‘Gezond-
heid spreekt echt wel aan. Ze weten waar het over 
gaat en zijn er ook mee bezig. Ik ben mij steeds beter 
bewust van de snelheid waarin jongeren dingen doen, 
hun taal, maar ook van de netwerken waarin zij zich 
bevinden.’

ONDERZOEK
Er gaapt een kloof tussen wat bestuurders denken dat 
jongeren interesseert (‘weinig’) en de daadwerkelijke 
politieke interesse van jongeren. Uit onderzoek van 
I&O Research bleek dat wederzijdse aannames en 
vooroordelen contact tussen beide partijen in de weg 
staan. Jongeren kijken tegen bestuurders op door hun 
status en kennis en durven niet zomaar een wethou-
der aan te spreken. Bestuurders zijn zich daar niet 
van bewust. Terwijl jongeren volgens dat onderzoek 
wel graag inspraak willen hebben, zeker wanneer het 
gaat om zaken die hun leefwereld raken.
Jongeren willen wel contact leggen, ze zijn alleen wat 
hard to get en komen niet zelf naar het gemeentehuis, 

Tijdens een pizza-avond vorig jaar brainstormden jongeren over een leuker en mooier Urk.

‘In ieder gesprek met 
een jongere leer ik 
weer wat nieuws’

was de conclusie van het onderzoek. I&O Research 
formuleerde ‘5 gouden regels’ voor een duurzame 
relatie met jongeren: 1) zet als gemeente de eerste stap 
in het leggen van contact, 2) werk aan je toegankelijk-
heid en zichtbaarheid, 3) wees open, oprecht nieuws-
gierig en gelijkwaardig, 4) leg en onderhoud zowel 
online als o�ine contact en 5) stel een jongeren-
coördinator aan als aanjager.

DEBATFESTIVAL
Met die golden rules in het achterhoofd organiseerde 
Heerhugowaard een scholierendebatfestival op een 
ROC. Groepen scholieren leerden met elkaar praten 
over lastige kwesties. In november organiseerde de 
gemeente op diezelfde scholengemeenschap een 
bijeenkomst over jongerenparticipatie, met onderwer-
pen als het verlagen van de kiesgerechtigde lee�ijd.
De lokale pilots komen 3 maart terug op het online 
festival #MijnStemTelt. Als afsluiting daarvan wordt 
namens alle jongeren aan alle bestuurders een 
manifest aangeboden. Wat daar precies in zal staan, is 
nog niet bekend. Maar de boodschap van de jongeren 
zal duidelijk zijn: praat niet over ons, maar mét ons 
en geef ons een stem. ←

Meer info en 

aanmelden:

vng.nl/mijn-

stemtelt of scan 

de QR-code.
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PLASKRUL NAAR 
OPENLUCHTMUSEUM
Bij het Openlucht-
museum in Arnhem 
wordt een plaskrul 
geplaatst. De urinoirs zijn 
iconen in het Amster-
damse stadsbeeld, maar 
maken daar langzaam 
maar zeker plaats 
voor plaskruizen en 
verzinkbare urinoirs. De 
krul werd in de jaren 1870 
voor het eerst in de stad 
geplaatst. Door de gaat-
jes boven in het ontwerp 
konden agenten zien 
wat er in het plashokje 
gebeurde, en of er niet 
meerdere mannen tege-
lijk in het hokje waren.

  G

16-17 In beeld.indd   17 14-2-2022   17:22:49
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TEKST: MARTEN MUSKEE

O
f het nu gaat om medicijn-, drank- en drugsgebruik 
of om tumormarkers, voedingsgewoonten, roken 
en gevaarlijke sto�en, alles is detecteerbaar. Riool-
wateronderzoek biedt een schat aan informatie 
waarmee gemeenten op stads- of wijkniveau hun 
nodige voordeel kunnen doen. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het Nationaal Preventieakkoord.

Het ministerie van VWS, het RIVM en de waterschappen sloten vorig 
jaar een bestuursovereenkomst tot langjarig rioolwateronderzoek. De 
succesvolle onderzoeken naar sporen van het coronavirus in het water 
stonden mede aan de wieg van de overeenkomst. De partijen gaan samen 
met waterlaboratoria en kennisinstelling STOWA het rioolwater landelijk 
intensief en breed monitoren. Rioolwateronderzoek naar coronavirus-
deeltjes vindt intussen bij alle 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties plaats, 
bij de meeste al meerdere keren per week (zie ook pagina 21). 
Imke Leenen werkt als microbioloog en procestechnoloog voor de Unie 
van Waterschappen, waar ze het onderzoeksprogramma coördineert, en 
voor STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen. Wat haar betre� 
is de potentie van rioolwateronderzoek zeer groot. In het riool komt al-
les samen van wat zich in de steden afspeelt. Bijkomend voordeel: er 
zijn geen inwoners nodig om te onderzoeken wat er in de leefomgeving 
gebeurt. ‘Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar wel naar de wc’, 
zegt Leenen. ‘Dat gee� ons de mogelijkheid ona�ankelijk van de stad of 

inwoners onderzoek te doen, waar-
bij het wel erg belangrijk is om 
inwoners goed erbij te betrekken. 
Covid-19 is in het rioolwater terug 
te vinden, evenals allerlei andere 
sto�en die iets zeggen over de 
gezondheid of over het milieu.’

UNIEK
Rioolwateronderzoek bestaat al 
langer. Het RIVM bijvoorbeeld 
doet onderzoek naar polio en 
er waren pilots die kijken naar 
antibioticaresistentie. Nieuw is 
dat deze vorm van onderzoek door 
veel meer partijen wordt omarmd. 
Ook nieuw is de omslag van kort-
durende onderzoeken naar een 
beleidsondersteunende insteek, 
waarbij wordt onderzocht wat big 
brown data kan betekenen voor 
bijvoorbeeld preventie. ‘We trek-
ken de grote broek aan nu we heel 

THEMA RIOOLWATERONDERZOEK

Riool als 

NIETS VAN WAT ER IN EEN STAD GEBEURT EN IN HET RIOOLWATER 
TERE HT O T, ONTSNAPT AAN E AAN A HT VAN ON ER-
ZOEKERS. BIG BROWN DATA GELDT ALS GEZONDHEIDSSPIEGEL 
VAN DE SAMENLEVING. DE GEGEVENS BIEDEN OOK GEMEENTEN 
EEN SCHAT AAN INFORMATIE.

Imke Leenen 
is microbioloog 

en proces-

technoloog en 

werkt voor de 

Unie van 

Waterschappen 

en STOWA.

spiegel
van 

de samenleving
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Nederland in beeld hebben. Dit samenwerkingsver-
band is uniek in de wereld, zeker op deze schaal. Er 
is internationaal veel belangstelling voor, we zijn een 
voorbeeld voor veel landen.’
Leenen beschouwt rioolwater als een volksgezond-
heidsmonitor. Er kan heel veel informatie uitgehaald 
worden, waarbij het wel de vraag is of de overheid dat 
ethisch gezien ook allemaal moet willen. In het kader 
van preventie zijn metingen goed, waarbij het wel 
a�angt van welke parameters onder de loep worden 
genomen. ‘Heb je het over het opsporen van nieuwe 
ziekteverwekkers, obesitas of kankermarkers of over 
roken, drugs- of alcoholgebruik? Dat laatste ligt veel 
gevoeliger.’ 
Daarbij speelt ook de vraag op welk niveau het 
onderzoek plaatsvindt. Het corona-onderzoek vindt 
plaats op rioolwaterzuiveringsniveau. Dat leidt niet 
tot privacydiscussie. Dat is anders bij gezondheids-
onderzoek op stads- of wijkniveau. Belangrijke vragen 
daarbij zijn of het onderzoek bruikbare informatie 
oplevert, en wat er vervolgens met die data gedaan 
kan worden. Leenen: ‘Je moet niet meten om het 
meten. Het riool is een mooie graadmeter om te kijken 
of de maatregelen in het kader van het Nationaal 
Preventieakkoord hun vruchten afwerpen.’ 

GEZONDE LEVENSSTIJL
Lokale overheden promoten een gezonde levensstijl, 
willen obesitas terugdringen en mensen meer laten 
bewegen. Een gemeente kan via rioolwateronderzoek 
het beleid monitoren. De driehoek VWS, RIVM en wa-
terschappen neemt momenteel contact op met onder 
meer de GGD’en en veiligheidsregio’s om de behoe�en 
te inventariseren waarmee pilots gedraaid kunnen 

worden. De onderzoekers doen dat in beginsel liever 
met veel steden tegelijk. Dat levert meer data, dus 
vergelijkingsmateriaal op. Zo wordt duidelijk welke 
maatregelen wel of niet werken en kunnen gemeenten 
elkaar ondersteunen. 
Leenen verwacht dat in de toekomst een verzoek tot 
rioolwateronderzoek vanuit een GGD en/of VWS komt. 
In de sporadische gevallen dat een wethouder dit 
verzoek doet (via een GGD), zou het kunnen gaan om 
onderzoek naar de e�ecten van het preventieakkoord, 
of naar residuen van drugsproductie of  a�raak-
producten van drugsgebruik. ‘Denk van tevoren wel 
goed na wat meting betekent voor de inwoners. Kan er 
onrust ontstaat en wat kunnen anderen met de data 
doen? De onderzoeken die de waterschappen doen 
zijn namelijk openbaar. Dat soort vragen moeten het 
programma echter niet verstarren, er is veel mogelijk.’ 

WIJKONDERZOEK IN OSS
Het waterschap Aa en Maas werkt aan de ontwikke-
ling van vitale omgevingen. Dat doet het samen met 
het Vital Zone Instituut en andere partijen, waaronder 
gemeenten. Vitale omgevingen zijn plekken waar 

‘Niet iedereen gaat 
naar de teststaat, 

maar wel naar de wc’

Een medewerker van de rioolwaterzuivering 

in ’s-Hertogenbosch neemt een monster van 

het rioolwater. (Beeld: Rob Engelaar/ANP)

samenleving
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mensen gezond en gelukkig leven en werken. In 2018 
werd het thema Gezond Water opgepakt, samen met 
Oss. Doel van de pilot was om in een wijk met 15.000 
inwoners de bron aan te pakken voor medicijnresten 
en andere microverontreinigingen in het afvalwater, 
door in te zetten op het voorkomen van leefstijl- en 
omgevingsgebonden ziektes. 
Programmamanager Marlies Kampschreur van het 
waterschap vertelt dat de initiatieven deels gebaseerd 
zijn op de bestaande blauwe zones, afgebakende 
gebieden waarvan de bevolking een speci�eke 
levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen 
meetbaar langer leven. ‘De vital zone-initiatieven 
onderzoeken of je in al bestaande situaties de omstan-
digheden zo kunt veranderen, dat ook daar een grote 
mate van gezondheid en duurzaamheid ontstaat. 
Rioolwater is een interessante spiegel van de gezond-
heid van een wijk. Daaruit valt ook op te maken of het 
gezondheidsbeleid van een gemeente e�ect hee�.’

DUIDINGSSLAG
De resultaten van de metingen naar medicijnresten 
zijn eerst bekeken met experts als apothekers en een 
huisarts. Zij konden duiden wat er nou precies was 
aangetro�en, of dat bij het heersende beeld past en 
wat er met de informatie mogelijk was. Na die eerste 
interpretatieslag hebben de initiatiefnemers met 
mensen van het sociaal en fysieke domein die actief 
zijn in de wijk, een verdere duidingsslag gemaakt. 
‘Dat bleek superinteressant’, aldus Kampschreur, 
‘want daar merkten we dat deze manier van werken 
vernieuwend is. De vertaling van de onderzoeks-
resultaten met mensen van de gemeente en zorg-
instellingen leverde geheel andere gesprekken op 
dan die meestal plaatsvinden. Iedereen is vanuit zijn 
gescheiden domein aan het werk en vaak bezig met 
symptoombestrijding. Deze ona�ankelijke metingen 
kijken een laagje dieper en geven nieuwe kansen om 
het gesprek over de problematiek aan te gaan.’
De onderzoekers vonden hogere concentraties met-
formine, een diabetesmedicijn. Het zijn trage proces-

sen om de hoeveelheid medicijnen omlaag te krijgen 
bij diabetespatiënten. ‘Dit soort interventies vraagt 
om een lange adem. Dat moet je dan ook langer 
monitoren via het rioolwater.’ Ook werd oxazepam 
aangetro�en, een rustgevend middel dat een indicatie 
is voor stress onder de wijkbewoners. Verder trof-
fen de onderzoekers relatief veel sporen aan van het 
pijnbestrijdingsmiddel diclofenac. Ook dat kan bij de 
bron worden aangepakt. ‘Inwoners kunnen bijvoor-
beeld gewrichtspijn hebben door overgewicht. Maar 
diclofenac zit ook veel in gels die worden gebruikt ter-
wijl dat niet altijd nodig is. Door daar betere voorlich-
ting over te geven, raakt het water mindert vervuild 
met medicijnresten. Dat scheelt veel zuiveringswerk.’ 

EEN HELDERE BOODSCHAP
Kampschreur hamert op het belang van een heldere 
boodschap en het goed betrekken van inwoners. 
Wordt er gemeten vanuit de invalshoek waterkwaliteit 
of vanuit de volksgezondheid? ‘Dat kan verwarrend 
zijn voor de inwoners. Die vragen zich af of water-
kwaliteit wel hun probleem is. Het gaat echter ook 
om solidariteit met toekomstige generaties, en het 
bewustzijn dat medicijnresten schadelijk zijn voor 
de natuur. Diclofenac is erg gi�ig voor vissen en de 
waarden in het oppervlaktewater zijn nu al te hoog. 
Het mooist is als het leidt tot zowel verbetering van de 
volksgezondheid als van de waterkwaliteit.’    
De gemeente wist natuurlijk al wel dat armoede een 
belangrijk thema is in de pilotwijk in Oss, en dat de 
beschikbaarheid van ongezonde voeding daar groter 
is. De uitkomsten van het onderzoek gaven extra 
duiding. Het Vital Zone Instituut vond het belangrijk 
om het daar niet bij te laten. Het gaat niet alleen om 
het meten en de analyse, maar juist ook om het han-
delingsperspectief. ‘Het instituut werkte mee aan een 
dag van de vitaliteit, waar bewoners individueel heen 
konden voor voorlichting en persoonlijke gesprekken. 
Dit vraagt om een langjarige aanpak waarbij je samen 
met gebiedseigenaren zoals gemeenten optrekt. Het 
preventieakkoord vormt een mooie aanleiding.’ ←

‘Het gaat ook om het 
bewustzijn dat medicijn-
resten schadelijk zijn
voor de natuur’

Marlies 
Kampschreur 
is programma-

manager bij

het waterschap 

Aa en Maas.
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BIJ EEN BESMETTING MET CORONA KOMEN 
ER VAAK VIRUSDEELTJES TERECHT IN HET 
RIOOLWATER. DOOR DEZE IN HEEL NEDERLAND 
TE METEN, WORDT MEER INZICHT VERKREGEN IN 
DE VERSPREIDING VAN HET VIRUS.
BRON: RIVM.

BEELD: DIMITRY DE BRUIN

GEMIDDELD AANTAL 
CORONAVIRUSDEELTJES IN 
RIOOLWATER
Tussen 30 maart 2020 en 31 januari 2022.
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HET RIOOL ALS GRAADMETER VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

Drugsgebruik
Heroïne, cocaïne, 

nieuwe partydrugs

Niet-overdraagbare 
ziekten

Diabetes, kanker, 
allergieën

Spierversterkers
Anabole steroïden, 
afslankmiddelen

Medicijngebruik
Therapietrouw, 

inzicht in 
vrije verkoop

Roken en drinken
Nicotine, 

alcoholconsumptie

Voeding
Mycotoxinen, 

vitaminen, 
 

Gevaarlijke stoffen
PFAS, ZZS, pesticiden, 

brandvertragers

Persoonlijke 
verzorgingsproducten

Microplastics, 
,  

Pathogenen
SARS-CoV-2, 

poliovirus, norovirus

Gezonde leefstijl
Oxidatieve stress

Forensisch 
onderzoek

Drugsproductie

Obesitas
Biomarkers 

gecorreleerd 
aan BMI

CIJFERS IN BEELD
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TEKST: PIETER VAN DEN BRAND

THEMA STEDELIJK AFVALMANAGEMENT

De

D
e acht gemeenten die meedoen in Twente Milieu 
begonnen in 2018 als eerste met ‘dynamisch 
inzamelen’. Het voorbeeld deed tal van gemeenten 
volgen. De ongeveer 1300 ondergrondse containers 
voor restafval en g� in de Twentse regio geven 
een seintje als ze bijna vol zitten. Ook ‘meldt’ de 
container zich bij een bepaald aantal klikken of 

openingen van de trommel. Speciale so�ware neemt al deze afvalbakken 
mee in de routeplanning.
‘De containers die meer dan tachtig procent vol zitten, worden zeker 
geleegd. De tussen de zestig en tachtig procent volle containers mogen 
mee, maar dat hoe� niet per se’, licht coördinator Raymond Degenhart 
toe. ‘Per voertuig kunnen we een zo e�ciënt mogelijke route berekenen. 
Het aantal uren dat we kwijt zijn aan het legen van onze containers heb-
ben we drastisch terug kunnen brengen, terwijl het gemiddeld gewicht 
per lediging enorm is toegenomen.’
De dynamische routeplanning levert een besparing op inzamelkosten 
en brandstofverbruik van circa twintig procent, schat Degenhart. ‘Onze 
chau�eurs waren in het begin sceptisch. Maar dit is veel e�ciënter. Bij 
sommige containers hoef je niet elke week te zijn.’ 
Niet alleen in Twente, ook andere gemeenten onderzoeken mogelijk-
heden om het afval slimmer op te halen. De volgende stap in dynamisch 

HET INZAMELEN VAN AFVAL KAN EFFICIËNTER, NET ALS HET 
SCHOONHOUDEN VAN STEDEN EN WIJKEN. DIVERSE GEMEENTEN 
WERKEN MET ICT AAN NIEUWE MANIEREN OM HET AFVAL OP 
EEN SLIMME MANIER OP TE HALEN. ‘DE SENSOREN WORDEN 
ALLEEN MAAR BETER.’

Utrecht liet uitzoeken of het 

met blockchain meer grip kan 

krijgen op zijn afvalstromen. 

(Beeld: gemeente Utrecht)

afvalbak 
bliept
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inzamelen is het verrijken van alle informatie met 
satellietgegevens. Een consortium van de gemeenten 
Amersfoort en Haarlemmermeer met een aantal inza-
melaars en techleveranciers onderzocht dit ‘HelloBin’. 
Het project werd gesubsidieerd door ruimtevaart-
organisatie ESA die de toepassing van aardobserva-
tietechnologie wil stimuleren om maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. ‘Satellieten geven een 
uiterst actueel en betrouwbaar beeld van het we-
genpatroon’, vertelt directeur Leon Hendriks van 
HelloBin-trekker AeroVision, dat overheden onder-
steunt bij het gebruik van geo-informatie. ‘De wegen-
patronen in routeplanningssystemen worden immers 
niet elke dag bijgewerkt. Voor het kaartenmateriaal 
worden doorgaans één keer per jaar luchtfoto’s ge-
maakt. Intussen is er daar weer een rotonde bijgeko-
men en is elders een weg permanent dicht. Met satel-
lietdata maak je een nog e�ciëntere routeplanning.’
Het project wees echter uit dat de behoe�e onder inza-
melaars gering was. Wel bleek er grote belangstelling 
te zijn voor een compleet andere tak van sport: het be-
heer van de openbare ruimte en groen. Hendriks legt 
uit: ‘Satellieten kunnen de bladgroei en vitaliteit van 
bomen detecteren en monitoren. Hiermee valt straats-
gewijs van elke boomsoort te voorspellen wanneer het 
blad valt. Zoiets kan van jaar tot jaar �ink verschillen. 
Op basis hiervan kun je de reinigingsdienst gerichter 
aansturen. Vaak wordt er te laat geveegd en moet het 

rioolontstoppingsbedrijf eraan te pas komen. Ook 
kunnen verstopte rioolkolken voor extra wateroverlast 
op straat zorgen, als het �ink regent. Op basis van 
satellietgegevens kun je exact uitrekenen wanneer en 
hoe intensief je moet vegen. Zo kunnen gemeenten 
kosten besparen.’ 
Ook het groen op het terrein van particulieren is met 
de satelliet te volgen. ‘Je weet dan vooraf wanneer 
je vollere g�-bakken kunt verwachten of een grotere 
drukte op de milieustraat’, zegt Hendriks. Hij wil de 
potentie van biomassa-analyse met satellietwaar-
nemingen in een vervolgproject uitwerken.

BUIZENSYSTEEM
Aan de afvalinzameling in de Sluisbuurt op het 
Amsterdamse Zeeburgereiland komt straks bijna geen 
transport meer te pas. In de nog te bouwen wijk met 
woon�ats, scholen en bedrijvigheid – oplevering 
voorzien voor 2030 – ‘verdwijnt’ het afval in een on-
dergronds buizensysteem. Bewoners kunnen 24/7 hun 
restafval, oud papier en groente-, fruit- en etensresten 
kwijt in aparte inwerpzuilen op de begane grond bij de 
entree van hun �at. Net als bij dynamisch inzamelen 
gee� het systeem zelf aan wanneer de lokale opslag in 
het gebouw vol zit. Het afval wordt vervolgens via het 
ondergrondse leidingstelsel naar een terminal enkele 
kilometers verderop gezogen. Van daaruit gaat het 
voor verder transport naar de afvalverwerking.  

‘We verwachten aanzienlijk minder 
bijplaatsingen en zwerfafval’

In Rotterdam geven sensoren door 
hoe vol de afvalcontainers zitten.
(Beeld: gemeente Rotterdam)

Aardobservatiesatellieten geven 
een betrouwbaar beeld van 

het wegenpatroon, zoals van 
Amersfoort. (Beeld: TripleSat)
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‘Er komen veel woningen op een klein stukje. Het 
beslag op de openbare ruimte willen we voor de 
 bewoners zo klein mogelijk houden, op zo veel 
 mogelijk groen na’, zegt Huib van Herrewegen, vanuit 
de  gemeente Amsterdam bij het afval- en grondstof-
fenprogramma in de nieuwe wijk betrokken. ‘De wijk 
wordt autoluw en is alleen bedoeld voor wandelaars 
en � etsers. Dat was de aanleiding om naar een ander 
afvalsysteem om te zien. Er zijn veel minder rijbewe-
gingen nodig. Al het afval wordt in de gebouwen zelf 
ingezameld. Het systeem draagt bij aan afvalschei-
ding. We verwachten aanzienlijk minder bijplaatsin-
gen en zwerfafval zijn.’
Amsterdam hee�  voor een open systeem gekozen. 
De gebouweigenaren kunnen hun deel van het 
systeem zelf aan laten leggen, zodat het volledig 
in hun ontwerp past, legt projectleider Martin de 
Koning uit. ‘Zo zijn ze nadrukkelijk bij het systeem 
betrokken. De hoofdaannemer ziet toe op de correcte 
aansluiting tussen het inpandige deel en de overige 
 infrastructuur.’ 
De hoofdaannemer is een Fins bedrijf, dat ook het 
 beheer en onderhoud van het hele systeem (voor 
25 jaar) voor zijn rekening neemt. In Nederland liet 
 Almere in 2003 al een vergelijkbaar systeem aanleg-
gen. Drie jaar later kwam eenzelfde systeem bij twee 
kantoortorens in het vernieuwde stationsgebied van 
Arnhem. Door de binnenstedelijke verdichting en de 
woningbouw opgave krijgt het systeem vij� ien jaar 
later nieuwe kansen. ‘Uiteraard gaan we de bewoners 
goed  begeleiden in het scheiden van hun afval. We 
hopen dat iedereen zal ontdekken hoe prachtig dit 
systeem is’, zegt Van Herrewegen.

BLOCKCHAIN
Technisch vernu�  in de overtre� ende trap tooit 
zich met de naam ‘blockchain’. Utrecht liet studen-
ten van de plaatselijke hogeschool uitzoeken of 
het met deze technologie meer grip kan krijgen op 
zijn  afvalstromen. Een blockchain is een digitaal 
transactie platform. Alle partijen in een keten leg-
gen in één online register hun handelingen vast. Dat 
gebeurt met informatieblokken, die in een ketting 
met eerdere en latere transacties worden bewaard 
(de blockchain). Bij de inzameling en verwerking 
van  afvalstromen is het zo mogelijk de data van de 
tientallen transporteurs, tussenpartijen en eind-

verwerkers in één transparant informatiesysteem 
in te zien. Allemaal moeten ze aan de blockchain, 
bijvoorbeeld via een app, terugmelden wat er met 
partijen afval is gebeurd. Dat levert een waterdicht 
systeem op. Nu voeren deze bedrijven een eigen 
 administratie en hee�  de gemeente weinig zicht op 
de keten. Ook de Inspectie Leefomgeving en Trans-
port (ILT) en de provincie (het bevoegd gezag voor 
afvalverwerkingsbedrijven) zouden afvalstromen dan 
beter kunnen volgen.
Theoretisch klinkt het inderdaad als een klok, maar 
tot een vervolg kwam het niet, laat projectleider Dick 
Joosten van de gemeente Utrecht weten. De wens 
was een tweede groep op ICT gerichte afstudeerders 
de blockchain in de praktijk te laten testen met een 
 dummyregister. ‘De kosten voor de pilot dreigden te 
hoog te worden. Het concept werkt alleen als inza-
melaars eraan meewerken. Om hen zover te krijgen, 
is een wettelijke basis nodig. We hebben hierover 
 gesproken met de ILT en duidelijk was dat dit niet 
binnen afzienbare termijn gaat gebeuren. Daarna 
hebben we nog gekeken of zo’n systeem voor onze 
interne registratie zinvol is. Een traditionele ICT-
oplossing is echter voldoende.’ ←

De acht gemeenten die meedoen in Twente Milieu 
begonnen in 2018 als eerste met dynamisch inzamelen. 
(Beeld: Twente Milieu)
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uiteindelijk voor de oplossing die het 
best bij hun huis of wijk past.’ 

Wat doet de Buurt Bouwdoos voor 
de gemeente? 
‘Met ons team Buurt Bouwdoos zijn 
wij er om de gemeente volledig te 
ontzorgen’, zegt Michelle. ‘Wij 
begeleiden en ondersteunen 
het hele traject van A tot Z. De 
eindresultaten zijn dat het gesprek 
over aardgasvrij wonen gevoerd 
wordt, er een concreet aardgasvrij 
scenario per wijk ligt en er inzicht is 

in de acceptatie van deze scenario’s. 
De eerste positieve ervaringen zijn er 
inmiddels en we kijken uit naar 
meer mooie samenwerkingen, want 
we doen het samen!' Precies zoals 

het in ons logo staat: Buurt 
Bouwdoos, warm wonen, samen 

ontdekken.’

komen hoe een aardgasvrij huis of 
aardgasvrije wijk te realiseren in de 
toekomst.’

Wat doet de Buurt Bouwdoos voor 
bewoners?
‘De eigen woning van de bewoner 
is het startpunt, de bewoners staan 
zelf aan het roer. Dat maakt de Buurt 
Bouwdoos uniek,’ vervolgt Michelle. 
‘We weten dat de bereidheid om van 
het gas af te komen er is. Maar wat 
zijn de mogelijkheden, wat kost het 
en wat levert het op? Door het 
spelen van ons spel - dat vinden 
mensen altijd erg leuk - en het doen 
van een woningscan, krijgen 

bewoners inzicht in welke 
energiemaatregelen het best passen 
bij hun woning of wijk. Dit kunnen 
individuele oplossingen zijn, zoals 
het isoleren van je huis of het 
plaatsen van zonnepanelen. Maar 
ook collectieve oplossingen, zoals 
een warmtenet. De Buurt Bouwdoos 
geeft bewoners de kans te 
experimenteren met de 
mogelijkheden die er zijn, waarbij 
alle opties open staan. Ze kiezen 

De Buurt Bouwdoos. Speciaal 
ontwikkeld voor gemeenten om hen 
te helpen om burgers te betrekken 
bij de warmtetransitie. En meer 
dan dat. Met de Buurt Bouwdoos 
ontdekken huiseigenaren zelf hoe 
zij hun eigen huis en hun wijk of 
buurt aardgasvrij kunnen maken. 
Een kant-en-klaar traject dat snel 
inzetbaar is en in korte tijd resultaat 
oplevert. 

Waarom de Buurt Bouwdoos?
‘Gemeenten hebben een belangrijke 
taak in de energietransitie. In 
het klimaatakkoord is immers 
afgesproken dat elke gemeente een 
warmtetransitievisie maakt met 
daarin een gedetailleerd plan hoe je 
woningen in jouw gemeente van het 
gas af haalt’, vertelt Michelle Dijkink, 
manager Buurt Bouwdoos. ‘Aan de 
gemeente de taak om bewoners 
hierin te betrekken, maar hoe doe je 
dat op een constructieve manier? 
Precies dat is de reden waarom we 
de Buurt Bouwdoos ontwikkeld 
hebben: een hulpmiddel voor 
gemeenten waarmee bewoners via 
een toegankelijk traject te weten 

ingezonden mededeling

De Buurt Bouwdoos: 
warm wonen, samen ontdekken
Als gemeente sta je voor de opgave om de woningen in jouw gemeente van het aardgas af te halen. Een hele 
uitdaging. Zeker in bestaande wijken met particuliere koopwoningen. Actieve participatie van bewoners is 
noodzaak. Want zonder participatie, geen draagvlak. Maar hoe doe je dat? Met de Buurt Bouwdoos!

Meer informatie of kennismaken? 
Kijk op 
www.buurtbouwdoos.nl of 
mail info@buurtbouwdoos.nl

De Buurt Bouwdoos is een initiatief van Ennatuurlijk en WSP. Twee organisaties die een grote rol spelen in de energietransitie naar 

aardgasvrij wonen in Nederland.
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De Buurt Bouwdoos is een initiatief van Ennatuurlijk en WSP. Twee organisaties die een grote rol spelen in de energietransitie naar 

aardgasvrij wonen in Nederland.

Michelle Dijkink
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Beste Thorbeckeprofessor,

IK ZAG OP TWITTER EEN VRAAG OVER 

‘PAIREN’ VOORBIJKOMEN: DAT ALS 

BIJVOORBEELD DOOR ZIEKTE BIJ COALITIE-

PARTIJ EEN RAADSLID NIET KOMT, IEMAND 

VAN DE OPPOSITIE OOK NIET MEESTEMT. 

MOETEN WIJ DAT IN ONZE RAAD OOK DOEN? 

EN HOE GAAT DAT DAN? 

NAAM BIJ DE REDACTIE BEKEND

Beste vragensteller,

Pairen is toegestaan zolang het pairende 
raadslid maar zorgt dat hij of zij de zaal uit 
is tijdens de stemming. Wie op z’n plek zit 
is verplicht voor of tegen te stemmen. 

Ik vind pairen een teken van gezonde 
persoonlijke verhoudingen. Het voorkomt 
namelijk dat zieke raadsleden de zaal 
in moeten worden gereden om vanaf 
een brancard hun stem uit te brengen. 
Daarom vond ik het eigenlijk ook wel 
zorgwekkend dat in de antwoorden op de 
tweet van fractievolger Huub Bellemakers 
van GroenLinks Nijmegen, die aanleiding 
was voor uw vraag, maar vanuit een paar 
gemeenten werd geantwoord dat ze daar 
aan pairen deden. Mens boven inhoud, 
zou ik zeggen, juist ook in de raad. ←

Geerten Boogaard,
Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag 

voor Geerten 

Boogaard? 

Mail naar: 

thorbecke-

hoogleraar@

vngmagazine.nl.

Vroeger plukten 
Nederlandse jongeren 

het groente en fruit in de 
zomer. Nu is het blijkbaar 

goedkoper een volwas-
sen man uit Oost-Europa 

in te huren. Dan zit er 
iets scheef.

Wethouder Richard Moti (PvdA) van Rotterdam over de 

mensonterende toestanden waaronder arbeidsmigran-

ten in bepaalde wijken leven, NRC 8 februari

Gemeenten moeten beter onderzoeken of een op-
gelegde maatregel, zoals het sluiten van een woning, 
wel evenredig is, of dat er minder verregaande maatre-
gelen te nemen zijn.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak 
die is aangespannen tegen de gemeente Harderwijk. Mocht een 
zaak bij de rechter komen, dan zal de Afdeling bestuursrecht-
spraak strenger controleren of zo’n besluit wel geschikt, nood-
zakelijk en evenwichtig is. 
De zaak draaide om het sluiten van een woning in Harderwijk 
door de burgemeester, nadat er anonieme meldingen waren 
binnengekomen over het dealen van drugs. Uit politieonder-
zoek bleek dat de oudste zoon in drugs handelde. De bewoners 
mochten een hal�aar de huurwoning niet in.
De Raad van State oordeelt nu dat de burgemeester daarbij 
niet meegewogen hee  of het gezin na dat hal�aar wel weer 
kon terugkomen in de huurwoning. De burgemeester moet een 
nieuw besluit nemen. In de uitspraak van de Raad van State 
wordt het evenredigheidsbeginsel nu verder uitgewerkt voor 
vergelijkbare zaken in de toekomst. (RvdD) ←

Rechter bekijkt 
gemeentelijke 
sancties streng
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TEKST: LEO MUDDE

L
uttele weken voor de verkiezingscampagne zou 
 beginnen, barstte de bom bij Lokaal Belang in 
 Zevenaar. Vier van de tien fractieleden stapten op en 
begonnen een nieuwe partij. De vier waren het niet 
eens met de onverkiesbare plaatsen waar de huidige 
wethouders op zouden komen.
Lijsttrekker Harry Staring is er nog ziek van. ‘We had-

den alle procedures gevolgd, de ledenvergadering was akkoord gegaan 
met de lijst. De wethouders stonden laag, dat klopt, maar dat hoefde toch 
niet te betekenen dat ze geen wethouder meer  konden worden? Wethou-
ders hoeven niet eens op een kieslijst te staan. Die worden na de verkie-
zingen gezocht.’
In Haarlem trekt Floor Roduner de lijst van de PvdA. Hij is nu wethouder 
en wil dat graag blijven. Mocht zijn partij na 16 maart in de oppositie 
komen, dan wordt hij géén raadslid, kondigde hij al in een vroeg stadium 
aan – net als vier jaar geleden overigens. Want, liet hij het Haarlems 
 Dagblad optekenen: ‘De kiezers stemmen ervoor wie de bestuurders 
worden van de stad.’ In Den Haag gebeurt het ook, was zijn verdediging: 
premier Rutte was lijsttrekker van de VVD maar was geen moment van 
plan in de Tweede Kamer te gaan zitten, als de VVD buiten de boot zou 
zijn gevallen. ‘Ik denk niet dat de kiezer dat raar vindt.’
Het kwam Roduner, die via zijn woordvoerder laat weten geen behoe� e te 
hebben aan een toelichting, te staan op een � inke oorwassing door John 

Bijl, directeur van het Perikles-
instituut en onvermoeibaar  strijder 
voor politieke zuiverheid in het 
 gemeentebestuur. In een ingezon-
den brief liet hij weten dat een 
stem op Roduner ‘moreel-ethisch 
volstrekt onverantwoord’ zou zijn: 
‘Zelf wil hij het raadswerk niet 
 uitvoeren, dus een kiezer moet wel 
van  bijzonder sadistische aard zijn 
om zijn stemgerechtigheid op te 
o� eren om Roduner een ver-
antwoordelijkheid te geven die 
hij zelf niet wil dragen. Bij de 
komende verkiezingen kiezen 
we  raadsleden, geen kandidaat- 
wethouders. Feitelijk maakt 
de PvdA misbruik van het wet-
houderschap. Ten koste van de 
 gemeenteraad.’
Het is geen uitzondering,  wet - 
houders die als lijsttrekker 
 verkozen willen worden voor de 

DUALISME

De

DE WETHOUDER IS VAAK HET BOEGBEELD VAN EEN PARTIJ. NIET 
ZO GEK DUS DAT ZE BIJ VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD 
VAAK DE LIJSTTREKKER ZIJN. MAAR ALS ZE HELEMAAL NIET IN DE 
RAAD WILLEN, WAT DAN?

Verkiezingen 2022
Dit is een artikel in 

aanloop naar de 

gemeenteraads-

verkiezingen van 

16 maart 2022.

kandidatenlijst
 als

reclamezuil
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gemeenteraad, maar niet in de raad willen. Bijvoor-
beeld in Dongen, waar wethouder Petra Lepolder de 
VVD-lijst aanvoert maar alleen in de lokale politiek 
actief wil blijven als wethouder. Zij reageerde niet op 
een verzoek om aan dit artikel mee te werken. 

RECLAMEZUIL
Is het eigenlijk niet gewoon kiezersbedrog, jezelf de 
gemeenteraad in laten stemmen maar vervolgens niet 
in die raad zitting willen nemen?
‘Zelf zou ik dat woord niet gebruiken, maar er zit wel 
iets in’, zegt Tom van der Meer, hoogleraar politicolo-
gie aan de Universiteit van Amsterdam en gespeciali-
seerd in onder meer politiek vertrouwen en kiezersge-
drag. ‘Een kandidatenlijst is geen reclamezuil, maar 
die wordt in ons stelsel de facto wel zo gebruikt.’
Voor Van der Meer is het allemaal niet zo ingewikkeld: 
‘Als je geen enkele intentie hebt om de raad in te 
gaan, dan moet je niet op de lijst gaan staan. Niet 
bovenaan en ook niet onderaan, als lijstduwer. Een 
lijst voorleggen aan de kiezers betekent: dit zijn 
mensen die de raad in willen. Als je geen kandidaat 
bent voor de gemeenteraad, heb je niks te zoeken op 
een kandidatenlijst.’
Wethouders zijn in de praktijk de boegbeelden van 
een partij. Zij komen vaak in het nieuws en pro�leren 
zich met de projecten die onder hun verantwoorde-
lijkheid zijn gerealiseerd. Hun partijen pro�teren van 
hun bekendheid. Dat is wat John Bijl bedoelde met 
‘misbruik maken’ van het wethouderschap. 
Dat die wethouders zich graag laten misbruiken, 
begrijpt Van der Meer wel. ‘Als hij dan in het college 
komt, is zijn positie versterkt door het mandaat dat 
hij van de kiezer hee� gekregen, met al die stemmen 

die op hem zijn uitgebracht. En als je partij geen 
wethouder mag leveren, dan ben je weg en laat je je 
partijgenoten met een kleiner mandaat achter. Dus de 
positie van de wethouder ten opzichte van mensen uit 
zijn eigen partij wordt eigenlijk alleen maar versterkt. 
Dat lijkt me onwenselijk.’

LASTIGE WORSTELING
Het is een lastige worsteling, erkent Van der Meer. 
‘Omdat in veel plaatsen de lokale media schaars zijn, 
moet je als partij vechten om aandacht. Als je dan 
een wethouder als kopstuk hebt, zal die het beter 
doen in de communicatie naar de achterban. Degene 
die voltijds met politiek bezig is, de wethouder dus, 
zal vaker in beeld komen. En laten we eerlijk zijn, 
de vijver waaruit kandidaten kunnen worden gevist, 
is niet heel groot. Dan is het wel prettig als je een 
kopstuk op nummer 1 kunt zetten.’
Een bijkomend dilemma is dat er in een versplinterd 
partijstelsel geen duidelijke link is tussen 
uitgebrachte stemmen en deelname aan de coali-
tie, zegt hij. ‘Suggereren dat kiezers bepalen wie 
wethouder wordt is ook daarom problematisch. 

‘In veel raden is nog 
altijd sprake van 

institutioneel monisme’
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Coalitieformatie is in belangrijke mate een onderhan-
deling tussen partijen. De grootste partij kan buiten 
de boot vallen; een kleintje kan noodzakelijk blijken 
om een meerderheid te behalen.’

MONISME
Sinds het dualisme in 2002 in het gemeentebestuur 
werd ingevoerd, zijn wethouders geen lid meer van 
de gemeenteraad. Wethouders worden benoemd door 
de raad en zitten namens die raad, of de meerderheid 
daarvan, in het college. Twintig jaar later is de 
praktijk vaak nog allerminst dualistisch, constateert 
Van der Meer. ‘In veel raden is nog altijd sprake van 
institutioneel monisme. Het college en de coalitie-
partijen trekken dan gezamenlijk op, waarbij de 
leiding vaak bij het college ligt in plaats van bij de 
raad die het politieke primaat zou moeten hebben.’
Als het om een cultureel probleem gaat, dan moet in 
de bestuurscultuur ook de oplossing worden gezocht. 
Van der Meer: ‘De norm dat dit niet hoort, zou 
herbevestigd moeten worden. Het probleem zit niet 
bij gemeenten, ook niet per se bij de wethouders of de 
raadsleden. Het dualisme wordt doorbroken door de 
keuzes die politieke partijen maken. Op korte termijn 
levert de wethouder als nummer 1 op je lijst je waar-
schijnlijk meer stemmen op. Wie hee� er dan baat bij 
om daar stelling in te nemen?’

VENRAY
Anne Thielen staat in Venray bovenaan de kandida-
tenlijst van het CDA. In juni vorig jaar trad zij af als 
wethouder, tegelijk met haar partijgenoot die na een 
motie van wantrouwen het veld moest ruimen. Omdat 
ze niet verder wilde in de politieke afrekencultuur van 
toen. Nu zegt ze terug te willen keren als wethouder. 
Maar moet dat via de kandidatenlijst?
Thielen: ‘De Venraynaren kennen mij als wethouder 
en ik wil ook wel duidelijk laten zien wat mijn am-
bitie is. Bij verkiezingen kiezen onze inwoners hun 
politici, of in ieder geval de mensen die ze daarvoor 
betrouwbaar en geschikt achten. Voor veel mensen 

is het onderscheid tussen wethouder en raadslid 
niet helder. Die kiezen gewoon voor mensen van wie 
zij vinden dat ze geschikt zijn om de gemeente te 
besturen. Daarom vind ik ook dat wethouders zeker 
lijsttrekkers mogen zijn. Het is niet gek dat inwoners 
daar ook iets over te zeggen hebben.’
Overigens is Thielen best bereid de raad in te gaan, 
mocht haar partij geen wethouder leveren. Ook voor 
de volle vier jaar? ‘Dat kun je nooit zeggen, maar ik 
wil wel de fractie gaan leiden. Ik ben nog maar kort 
wethouder geweest en denk dat ik ook vanuit de raad 
een goede inbreng kan leveren. Maar ik kan me ook 
voorstellen dat je, als je acht of twaalf jaar wethouder 
bent geweest en je hebt die bestuurlijke mindset, 
dat het lastiger is om daarna als raadslid je inbreng 
te doen. Je kent de dossiers, weet van de hoed en de 
rand. Dat kan positief zijn, maar ook negatief uitwer-
ken omdat je dan ineens als laatste in de besluitvor-
ming aan de beurt bent en het je dan kan gaan tegen-
staan. Wil je dat? Daar moet je goed over nadenken.’

CAPELLE
In Capelle aan den IJssel is Ans Hartnagel zo’n wet-
houder met twaalf dienstjaren. Haar partij Lee�aar 
Capelle levert al sinds 2002 onafgebroken wethouders 
af en het moet gek lopen wanneer dat na 16 maart 
verandert. Maar stel dat het ondenkbare gebeurt en 
Lee�aar belandt in de oppositiebankjes, wat doet de 
gelouterde wethouder annex lijsttrekker dan? Hartna-
gel: ‘Ik vind het fantastisch om wethouder te zijn. Het 
is al twaalf jaar lang heerlijk om te doen. Maar ook 
in de raad kun je nog mooie dingen voor je gemeente 
blijven doen, de mensen weten je ook dan te vinden. 
Dus op de vraag of ik bereid ben in de raad te gaan, 
zeg ik volmondig ja.’
Als ze alleen als wethouder terug had willen keren, 
dan zou ze niet op nummer 1 gaan staan. ‘Dat vind ik 
niet netjes. De eerste op de lijst is normaal gesproken 
de stemmentrekker. Je kunt het dan niet maken om 
geen raadslid te worden. Dan zeg ik: ga op een andere 
plek staan, maar niet op 1.’ ←

‘Voor veel mensen is het 
onderscheid tussen wethouder 
en raadslid niet helder’

28-30 LEESVERHAAL_Dualisme.indd   30 14-2-2022   16:23:50



31
MAGAZINE
2022

DOE DE KIEZER 
EEN PLEZIER

I
n allerlei rapporten lezen we dat de capaciteit van raadsleden en wet-
houders tekortschiet. Zicht houden op regionale samenwerkingen? 
Te moeilijk. Deals met private ontwikkelaars doorgronden? Te 
specialistisch. Kennisnemen van rekenkamerrapporten? Geen tijd 
voor. Langsgaan in de wijk? Ik wou dat het kon… 
Raadsleden hebben structureel te weinig tijd om hun werk goed 
te doen. Voor wethouders is het niet veel beter. Gek is dat niet. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ingewikkelde vraagstukken, waarvoor 
intuïtie en goede wil niet genoeg zijn: energietransitie, sociaal domein, de 
Omgevingswet, een ingewikkelde woningbouwopgave et cetera. En behalve 
ingewikkeld is het ook veel. Dan hebben ze nog deelnemingen, die speci�eke 
kennis van �nanciële stromen vereisen. Ze doen mee in interbestuurlijke 
samenwerkingsverbanden, die je alleen na intensieve studie kunt begrijpen. 
Om over alle rekenkamerrapporten nog maar te zwijgen. 
Tot zover niets verrassends. Het kost tijd om te snappen wat er in regio-
nale samenwerkingen en deelnemingen gebeurt, of om ter plaatse te zijn en 
kennis te nemen van wat in buurten speelt. Zo komt in het hart van de lokale 
democratie iedereen tijd en kunde tekort. Raadsleden kunnen veel, maar niet 
alles. Wethouders zijn van goede wil, maar na 24 uur is hun dag op. En dan ligt 
er nog een stapeltje stukken voor morgen.
Zo levert het opzichtig bezuinigen op de eigen capaciteit kwaliteitsverlies 
voor inwoners op. Besparen kost geld. Zorg juist voor meer capaciteit en 

ZORG JUIST 
VOOR MEER

CAPACITEIT EN 
HULPTROEPEN

hulptroepen. Investeer in krachtige gri�es, geef fracties vouchers voor externe 
deskundigheid en zorg voor toegang tot ambtelijke ondersteuning voor toelich-
tende vragen. Betaal raadsleden beter, zodat ze tijd kunnen vrijspelen. Help de 
gemeenteraad met hulpgroepjes van burgers die als deskundigen meelezen met 
raadsstukken. Dat levert winst op. De kosten van slecht voorbereide besluiten 
of onhandige contracten met projectontwikkelaars zijn vele malen hoger. 
Ook het college mag een ruimer jasje aantrekken. Gemeenten gebruiken 
bijna nergens het volgens de wet toegestane aantal wethouders. Ze willen na 
de verkiezingen de schijn van spilzucht voorkomen. Maar een ruim bemeten 
college kan zijn taken beter aan. Dan hebben wethouders tijd om kennis te 
nemen van wat er bij mensen speelt. Kunnen ze zich verdiepen, de regio ingaan, 
de gemeenteraad goed bedienen en ambtenaren goed aansturen. Allemaal din-
gen waarvoor een college is aangesteld, maar wat tijdsgebrek bemoeilijkt. Laat 
de onzinnige besparingsdri� op het aantal wethouders daarom vallen en gun 
inwoners een college op sterkte. De wet staat het toe en de stad verdient het. 
Een krachtige lokale democratie begint bij voldoende capaciteit. Gemeente-
raden van Nederland, gun inwoners een ruim bemeten college en een goed 
gefaciliteerde raad. Het zal de gemeenschap goed doen. ←

Martijn van der Steen

Co-decaan NSOB en 

bijzonder hoogleraar EUR

steen@nsob.nl, @martijnvdsteen

COLUMN
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Gemeenten aan zet bij 
voorkomen zelfmoord
Het aantal zelfmoorden onder jongeren is door de 
coronapandemie toegenomen. Gemeenten kunnen 
een belangrijke rol spelen bij suïcidepreventie, stelt 
wethouder Marjon van der Ven.

H
et aantal zelfdodingen in 
Nederland ligt jaarlijks rond de 
1800. Zo ook in 2021. Zorgwek-
kend is echter dat het aantal 
zelfdodingen onder jongeren 
tot 30 jaar in 2021 juist hoger 
was dan in de jaren daarvoor. 

In deze lee�ijdsgroep werden 300 zelfdodingen gere-
gistreerd, ten opzichte van 265 in de jaren daarvoor. 
Corona is van invloed geweest op deze toename. Uit 
de jongvolwassenenmonitor 2021 van de GGD Hol-
lands Noorden blijkt dat een kwart van onze jongeren 
tussen 16 en 25 weleens aan zelfmoord denkt en 2,5 
procent gee� aan het afgelopen jaar een poging te 
hebben gedaan.
Tijd voor actie, ook vanuit gemeenten.
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die te 

maken hee� gehad met zelfmoord of een poging daar-
toe. Van alle mensen die overlijden door zelfmoord, 
was 60 procent niet in beeld bij de zorg. Dat betekent 
dat er heel veel mensen met sombere, depressieve, 
neerslachtige gevoelens bij u en mij in de buurt rond-
lopen. Het beklemt mij enorm, als ik denk aan de 
radeloosheid bij mensen die deze sombere gedachten 
hebben en zelfmoord overwegen. Dit hee� niet alleen 
een enorme impact op de persoon zelf, maar ook op 
de omgeving: gezin, familie, vrienden, buren, op het 
werk of op school. 
Hier ligt ook een taak bij de gemeente. Samen met 113 
Zelfmoordpreventie kunt u aan de slag gaan met dit 
laatste taboe. U kunt als gemeente het verschil maken 
als aanjager, facilitator of als regisseur. Belangrijk 
daarbij is om erover te praten. Met een luisterend oor 
kan veel leed voorkomen worden.
Maar hoe herken je de symptomen? Hoe voer je zo’n 
gesprek? 

TRAININGEN IN GESPREKSVOERING
In 2019 is Hoorn focusgemeente voor 113 Zelfmoord-
preventie geworden. Samen met vertegenwoordigers 
van een breed scala aan instellingen – denk aan on-
derwijs, politie, zorg- en welzijnsinstellingen – hebben 
we vier focuslijnen met concrete acties afgesproken. 

‘Met een luisterend 
oor kan veel leed 
voorkomen worden’

BETOOG MARJON VAN DER VEN
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• Een belangrijk onderdeel is de gatekeeperstraining. 
We trainen mensen buiten de zorg in het herken-
nen van en omgaan met suïcidaal gedrag. En voor 
inwoners is een online training ontwikkeld hoe je 
met mensen uit je omgeving in gesprek kunt gaan. 
Mensen van wie je vermoedt dat ze weleens aan 
zelfmoord denken. 

• Het versterken van suïcidepreventie in de huis-
artsenpraktijk en in het ziekenhuis: beter signa-
leren, bespreken en diagnosticeren van suïcidaal 
gedrag, inclusief afspraken over warme overdracht 
en intercollegiaal overleg. 

• Speci�eke risicogroepen actief benaderen voor 
hulp, waarvan we weten dat ze extra kwetsbaar zijn 
voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten.

• Een publiekscampagne om het taboe op praten 
over zelfmoordgedachten weg te nemen en mensen 
aan te moedigen bij anderen te informeren naar 
suïcidale gedachten. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar scherp houdt, 
is er per instelling een verantwoordelijk ambassadeur 
aangewezen die ervoor zorgt dat de afgesproken 
acties daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Kortom, als gemeente kun je het verschil maken door 
actief mee te helpen om dit taboe-onderwerp op de 

kaart te zetten. Hoorn hee� hierin goede ervaringen 
opgedaan met steun van 113 Zelfmoordpreventie. 
Andere gemeenten kunnen hier hun voordeel mee 
doen, omdat het initiatiefwetsvoorstel Integrale 
suïcidepreventie, dat momenteel bij de Tweede Kamer 
ligt, middelen vrijmaakt om invulling te geven aan 
deze belangrijke verantwoordelijkheid. 
Bovendien biedt de Landelijke Agenda Suïcide-
preventie praktische handvatten, toegespitst op 
lokale behoe�e en eigen sociale kaart. Op het VNG 
Jaarcongres in juni in Westfriesland tonen we graag 
een aantal voorbeelden en handvatten. ←

‘Van alle mensen 
die overlijden door 
zelfmoord, was 60 
procent niet in beeld’

Schrijf ook een betoog voor VNG Magazine: redactie@vngmagazine.nlMARJON VAN DER VEN

Beeld: gemeente Hoorn

Denkt u aan 

zelfmoord? 

Praat erover. 

Bel 0800-

0113 of chat 

via 113.nl.

Marjon van der Ven (VVD) is wethouder in Hoorn. Kijk 
voor meer informatie op vraagpraatluister.nl of op 113.nl.
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OVERLEDEN

Gemeenteraadslid Jouke 
de Jong (ChristenUnie) uit 
Smallingerland is op 
7 februari overleden. Hij was 
ongeneeslijk ziek. De Jong 
zat twee termijn, van 2014 
tot 2017 en vanaf 2018 in 
de gemeenteraad. Tussen 
september 2017 en maart 
2018 was hij wethouder in 
Smallingerland. Hij is 46 jaar 
geworden.

GEMEENTEN

Wilmien Haverkamp heeft 
op 14 februari haar werk-
zaamheden als burgemees-
ter van Tubbergen hervat. 
Zij meldde zich vorig jaar 
september ziek maar is 
nu voldoende hersteld om 
weer aan de slag te gaan. 
Sinds 4 oktober werd de 
functie waargenomen door 
VVD’er Jon Hermans. 

Jan Willem Kradolfer is 
sinds 1 januari interim-
gemeentesecretaris in 
Roermond. Hij is de tijde-
lijke opvolger van José van 
Aken, die op 3 november 
vertrok. Kradolfer was 
eerder onder meer interim-
gemeentesecretaris in 
Enschede, Bloemendaal 
en Zaanstad. Ook was hij 
VVD-raadslid in Leiden.

Gemeentesecretaris Sabine 
van Geffen van Dalfsen is 
op 8 februari gestopt. Ze  
begon daar in maart vorig 
jaar. Locosecretaris Henry 
van der Woude neemt 
voorlopig haar functie waar. 
Voordat Van Geffen in 
Dalfsen begon, was ze 
gemeentesecretaris in 
Landsmeer.

PERSONALIA 

Gerhard van den Top
OVERSTAP

Vanwaar deze overstap? ‘Als dijkgraaf heb ik veel 
contacten met burgemeesters, daardoor groeide langzaam de wens om zelf 
burgemeester te worden. Maar ik zou niet gesolliciteerd hebben als het niet om 
Hilversum was gegaan. We zijn hier vorig jaar komen wonen, mijn kinderen 
gaan hier naar school, het is een heel mooie gemeente. Het leuke van het burge-
meesterschap is dat je zo dicht bij de belevingswereld van de inwoners staat. De 
waterproblematiek staat doorgaans toch wat verder van de mensen af. Ik vind die 
verbreding interessant, het lijkt me leuk om verder te kijken dan het waterdomein. 
Dan past een burgemeestersfunctie heel erg.’

Waar kijkt u naar uit? ‘Ik heb ontzettend zin in de 
contacten met de mensen uit Hilversum. De vrijwilligers, de mensen die zich met 
de samenleving bezighouden, het welzijn, de jeugdzorg, politie en ambulance, 
noem maar op. Zij zijn de stille krachten die zorgen dat de stad functioneert, ik 
leer hen graag kennen. Ik heb veel in het buitenland gewerkt en heb geleerd dat 
het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat er een overheid is zoals wij die hebben 
georganiseerd. Dat we dat met elkaar onderhouden en besturen is iets heel moois, 
maar dat realiseert zich helaas niet iedereen.’

Wat heeft u geleerd? ‘Het is een kunst om goed naar elkaar 
te luisteren. Ik heb bij verschillende organisaties gewerkt: een universiteit, een 
multinational en een ngo. In al die organisaties is het de kunst om te luisteren en 
samen tot beslissingen te komen. En je moet je welkom voelen om te zeggen wat 
je vindt. Het mag best even divergeren voordat het gaat converteren, maar het 
vertrekpunt moet altijd zijn dat je er samen uit gaat komen.’ (RvdD) ←

Na een loopbaan die hem onder meer van het WNF naar Shell leidde, is 
Gerhard van den Top aangekomen in Hilversum. De huidige dijkgraaf van 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt er burgemeester.
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Ingezonden mededeling

Om welk vakgebied het ook gaat: als geen 
ander weten we hoe complex de inhoud 
van beleid en wet- en regelgeving kan zijn. 
Start het nieuwe jaar goed met een van 
onze verdiepende masterclasses of 
leergangen voor heldere en praktische 
handvatten en vaardigheden.

Neem de regie over 
uw eigen loopbaan

Ons aanbod

#MijnStemTelt festival
3 maart (online)

VNG leergang: 
Het maken van een omgevingsplan

10 maart

Masterclass:
Sociaal Domein Verandermanagement

16 maart

VNG Belastingconferentie
22 maart (Arnhem)

Gemeentelijk Grondstoffencongres
24 maart (Hart van Holland)

Ons hele aanbod vindt u op vngconnect.nl

Wilt u meer informatie over een opleiding? 
Dan sluit u aan bij één van onze digitale 
informatiesessies over onze masterclasses. 
Aanmelden: vngconnectacademie@vng.nl

Masterclass: 
Europa voor strategen; Europese kansen 
voor jouw gemeentelijke praktijk

Digitale sneak preview 
op 24 februari

Masterclass: De gemeentejurist in een 
complexe bestuurlijke omgeving

Digitale sneak preview 
op 21 februari

VNG Connect_Advertentie_VNG-mag_Agenda_220211.indd   1 11-02-2022   16:47

Bas Melis is op 15 februari
aan de slag gegaan als 
gemeentesecretaris van 
Noord-Beveland. Hij verving 
al gemeentesecretaris 
Dies Sinke, die al enige 
tijd afwezig was vanwege 
gezondheidsredenen. Melis 
kent de gemeente goed, hij 
werkt er sinds 2001 als afde-
lingshoofd en sinds 2010 als 
adjunct-secretaris.

René Tenkink is in januari 
gestopt als raadsgriffier van 
Ommen. Hij is nu project-
adviseur van de Ommense 
gemeenteraad. Sjoerd 
Wannet is voor onbepaalde 
tijd benoemd tot interim-
griffier  en in  was eerder 
onder meer communicatie-
adviseur bij de gemeente 

nschede en griffier in 
Borculo. Daarnaast was hij 
van 2002-2007 raadslid in 
Enschede namens Groen-
Links. Later stapte hij over 
naar de PvdA. Voor die 
partij was hij tussen 2011 en 
2015 statenlid in Overijssel. 

Griffier Hermie van Omme-
ren van Maasdriel is sinds 
half januari raadsadviseur 
en plaatsvervangend grif-
fier in de elfde gemeente  
Ze was sinds januari 2015 
griffier  aar functie als grif-
fier is op  anuari ti deli  
overgenomen door Berry 
van Schijndel. Hij werkt 
al elf jaar bij de gemeente 
Maasdriel en haar voorgan-
gers. Hij was onder meer di-
rectiesecretaris in Kerkdriel. 
Sinds september 2020 was 
hij senior bestuursadviseur.

Sander Engelen is voor zes 
maanden benoemd als in-
terim griffier in heden  i  
is daar de tijdelijke opvolger 
van Mirjam Kateman, die 

op 25 januari vertrok. Enge-
len was tot voor kort gede-
tacheerd bij de gemeente 
Almere, als raadsadviseur 
en loco griffier ad interim  
Eerder bekleedde hij tijde-
lijke functies in Kampen, 
Oegstgeest, Beuningen, 
Heemskerk en Dordrecht. 

Teun de Jong is sinds 
 februari raadsgriffier in 
erschelling  i  was daar-

voor raadsgriffier in antu-
madiel  ussen  en  
was De Jong wethouder op 
erschelling  i  volgt daar 

griffier Janny Hofman op, 
die 1 januari aan de slag 
ging als raadsadviseur/
plaatsvervangend griffier in 
De Fryske Marren.

Petra Paulides werd op 
1 februari waarnemend 
griffier in lblasserdam  i  
vervangt Ingrid de Gruijter, 
die sinds februari 2021 ziek 
is. Paulides was hiervoor 
onder meer adviseur 
Democratie in Actie bij de 

G, raadsgriffier in ou
drichem en raadsadviseur 
in oosendaal

BURGEMEESTERS
VACATURE

Er kan gesolliciteerd 
worden naar het burge-
meestersambt van Dijk en 
Waard (circa 86.800 inwo-
ners), vacant sinds 1 januari 
2022. Deze gemeente is op 
1 januari ontstaan door fusie 
van Heerhugowaard en 
Langedijk. Het salaris is 
€ 10.335,71 bruto per maand. 

e profielschets staat op 
bit.ly/dijkenwaard. Sollicita-
ties vóór 25 februari sturen 
naar de CdK in de provincie 
Noord-Holland.

redactie@vngmagazine.nl
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Lokale 
democratie 
doorgelicht
Wie geïnteresseerd is in politiek, kijkt vooral 
naar ‘Den Haag’, ziet universitair docent 
bestuurskunde Julien van Ostaaijen  (Tilburg 
University). Maar wie vanuit die blik naar 
het lokaal bestuur kijkt, zal zien dat er 
grote  verschillen zijn. In zijn boek Lokale 
 democratie doorgelicht, een actualisering 
van een eerder boek uit 2018, analyseert Van 
Ostaaijen het functioneren van het lokaal 
bestuur (spoiler: ‘geen crisis, wel problemen’) 

en doet hij aanbe-
velingen over hoe 
het beter kan.

Julien van Ostaaijen. 

Lokale democratie 

doorgelicht. Het 

functioneren van 

een onbegrepen 

bestuur. Boombe-

stuurskunde € 29,50.

Kijk voor meer nieuws op vngnieuws.nlNET UIT
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Afgehaakt Nederland
Dat maatschappelijk 
onbehagen sterk samen-
hangt met inkomens- en 
opleidingsniveau was al 
bekend. 

In de Atlas van Afgehaakt 
Nederland verkennen 
 onderzoeker René Cuperus, 
ook  actief voor het vorige 
maand gestopte programma 
 Democratie in Actie, en 
 sociaal geograaf Josse de 
Voogd de ruimtelijke weerslag 
van a� aken. Ze tonen aan dat er grote verschillen bestaan 
 tussen  mensen, gemeenten en wijken in Nederland. Politieke 
partijen die zich tegen het establishment keren, zijn bijvoor-
beeld  relatief sterk in het zuiden, in industrieregio’s en in 
krimpgebieden. Dat zijn ook de gebieden waar de inwoners 
te maken hebben met achterstanden op het vlak van werk, 
 inkomen en gezondheid.

Josse de Voogd en René Cuperus, Atlas van Afgehaakt Nederland. 

Over buitenstaanders en gevestigden. Te downloaden op 

kennisopenbaarbestuur.nl. 

Volwassen digitale overheid
Het is goed om digitalisering een 
‘veel positievere bijdrage te laten 
leveren aan de rol van de overheid 
in onze samenleving’, schrijft 
 directeur Arjan Widlak van de 
Kafkabrigade in het voorwoord van 
zijn lijvige bundel over de volwassen 
digitale overheid. 

Er gaat veel mis bij de digitaliserings-
operatie, ziet Widlak: overheden zijn 
door de introductie van geautomati-
seerde processen minder wendbaar 
en de rechtsbescherming voor burgers 
erodeert. 

De toeslagena� aire is daar een pijnlijk 
voorbeeld van.
Widlak wil geenszins alleen aanklagen. 
In zijn boek, gebaseerd op de columns 
die hij schreef voor Het Financieele 
 Dagblad, schetst hij wat de overheid 
moet doen om een ‘openbaar bestuur 
met een menselijk gezicht in een digitale 
tijd’ te worden. Daarvoor is het noodza-
kelijk dat de discussie over digitalisering, 
die nu vaak eenzijdig beperkt blij�  tot 
privacyvragen, wordt verbreed.

Arjan Widlak, Volwassen digitale overheid, 

Boombestuurskunde, € 49,50.
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TEKST: RUTGER VAN DEN DIKKENBERG | BEELD: MARTINE SPRANGERS

Birgit Rusken
RAAD CDA HARDENBERG WERK MANAGER CREMATORIUM

‘Toen ik vroeger in het ziekenhuis en in het hospice 
werkte, zag ik dat er in Hardenberg behoefte was aan 
een crematorium. Mensen moesten voor een crematie 
altijd buiten de gemeente reizen, naar Zwolle, Emmen of 
Almelo. Het crematorium dat wij hebben opgericht, is in 
2016 geopend en voorziet in een behoefte. 
Werken in een crematorium brengt verdrietige momen-
ten met zich mee. Ik kan daar professioneel mee omgaan. 

Door me te concentreren op datgene waar wij  verant-
woordelijk voor zijn, het verzorgen van een respectvolle 
plechtigheid en crematie, lukt het om hiermee om te gaan.
Ik ben sinds 2018 raadslid. Het CDA wilde graag een 
goede verdeling van mannen en vrouwen in de fractie. 
Het onregelmatig werken in de uitvaartbranche in 
combinatie met het raadswerk valt zwaar. Daarom ben ik 
niet opnieuw verkiesbaar.’

RAAD & WERK
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TEKST: RUTGER VAN DEN DIKKENBERG

VNG-VOORZITTER JAN VAN ZANEN

J
an van Zanen wond er geen doekjes om, daags na de 
presentatie van het nieuwe regeerakkoord, afgelopen 
december. Het nieuwe kabinet maakt een ‘valse start’, 
foeterde de VNG-voorzitter. Terwijl de gemeenten vooraf 
nog vol goede moed waren. Gemeenten zetten graag een 
stap voorwaarts, zei Van Zanen voor de verkiezingen. 
Inhoudelijk zijn er genoeg belangrijke dossiers die 

gemeenten samen met het rijk willen oppakken: de woningcrisis, de 
stikstofcrisis en de klimaataanpak, bijvoorbeeld. 
Het nieuwe kabinet zet daar belangrijke stappen in, zegt Van Zanen nu. 
‘Het rijk hee  het op die onderwerpen in het regeerakkoord goed gedaan. 
Er worden forse bedragen voor vrijgemaakt, waarvan een deel ook zal 
terechtkomen bij gemeenten. En we hebben rond de verkiezingen vorig 
jaar ook de uitvoeringskracht onder de aandacht gebracht. Daar staat het 
regeerakkoord vol van.’
Maar het idee dat Rutte-IV een valse start maakt, beklij  bij Van Zanen. 
Allereerst is er de nog altijd lopende ruzie over het jeugdzorggeld. Na zes 
jaar discussie stelde een arbitragecommissie vorig jaar dat gemeenten 
extra geld zouden moeten krijgen om de jeugdhulp te kunnen bekostigen 
zonder te moeten bezuinigen op andere dossiers. Die commissie van 
wijzen stelde wel als voorwaarde dat gemeenten en het rijk zich moesten 
buigen over e�ciencyverbeteringen in het stelsel. Die hervormings-
agenda moet op termijn leiden tot besparingen, die door de commissie 

ALHOEWEL HET KABINET OP SOMMIGE DOSSIERS BELANGRIJKE 
STAPPEN ZET, OVERHEERST BIJ VNG-VOORZITTER JAN VAN ZANEN 
NOG ALTIJD HET BEELD VAN DE VALSE START. MET NAME BIJ DE 
GEMEENTEFINANCIËN DREIGEN VANAF 2026 GROTE PROBLEMEN.

Het 

ook al ingeboekt waren. Het 
nieuwe kabinet bezuinigt echter 
nog extra op de jeugdzorg: in 
2024 100 miljoen euro, vanaf 2025 
structureel een half miljard euro.

ONBETAMELIJK
Van Zanen hee  er geen goed 
woord voor over. ‘Het kabinet 
schendt de afspraken. Dat vind 
ik echt onbetamelijk.’ Op de 
algemene ledenvergadering van 
de VNG, afgelopen januari, gaven 
de gemeenten massaal groen 
licht voor het stopzetten van de 
gesprekken met het rijk over de 
hervormingsagenda. Het is een 
steun in de rug. ‘Wij hebben een 
streep in het zand getrokken.’
Maar hoe nu verder? ‘Dat is aan het 
kabinet. Ik hoor wel waar het mee 
komt. Wij hebben de afspraken niet 
geschonden. Wij doen ondertussen 

financiële
ravijndreigt
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onze taken, en we laten geen jongere in de steek. En wij 
staan klaar om het gesprek aan te gaan.’
Ten tweede is er onvrede bij gemeenten over het geld 
voor de woningbouw. De nieuwe coalitie hee� de 
ambitie om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen 
om het groot tekort aan huizen op te lossen. Maar 
het geld dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld aan 
gemeenten wordt onttrokken aan het volkshuisves-
tingsfonds en het gemeentefonds en vervolgens als 
speci�eke uitkering aan gemeenten teruggegeven. 
Bij die woningbouwprojecten eist het rijk bovendien 
co�nanciering voor 50 procent. Gemeenten moeten er 
dus geld bij leggen. ‘Dat betalen we dus gewoon zelf. 
Een sigaar uit eigen doos’, zegt Van Zanen. ‘Terwijl we 
het geld zelf ook hard nodig hebben om in de woning-
bouw te investeren.’
Derde pijnpunt is het voornemen van dit kabinet om 
gemeenten vaker een aanwijzing te geven ‘wanneer 
het algemeen belang dit noodzakelijk maakt’. Van 
Zanen spreekt van een ‘a�ront’. In december nog 
leidde een aanwijzing van toenmalig staatssecretaris 
Ankie Broekers-Knol van Justitie tot ophef. Broekers 
had vijf gemeenten aangewezen die volgens haar 
extra opvang voor asielzoekers moesten realiseren, 
maar in januari moest het nieuwe kabinet toegeven 
dat de juridische basis voor die aanwijzing ontbrak.
Van Zanen: ‘Die aanwijzing was een pijnlijke misser, 
een afgang. Het rijk en de gemeenten hebben elkaar 
hard nodig en we staan als gemeenten aan de lat. 
Maar dit was nergens op gestoeld.’

EXTRA BEZUINIGEN
Van Zanen maakt zich echter vooral zorgen over de 
gemeentelijke �nanciën op lange termijn. Voor de 

jaren tot en met 2025 zijn er belangrijke stappen gezet, 
onder meer door de opschalingskorting te bevriezen. 
Door die oploop te stoppen, blij� de teller deze 
kabinetsperiode op 260 miljoen euro staan. ‘Dat ziet 
er voor gemeenten hanteerbaar uit’, zegt Van Zanen. 
Maar de coalitie laat een beslissing over de korting na 
2025 aan het kabinet dat dat jaar aantreedt en wil in 
de tussentijd aan de slag met de hervorming van de 
gemeente�nanciën.
Daardoor dreigen nieuwe, forse bezuinigingen. Want 
de colleges en gemeenteraden die na de raadsver-
kiezingen van start gaan, moeten een begroting 
inleveren voor de volledige vier jaar, inclusief 2026. En 
zolang de volledige korting voor dat jaar bij het rijk in 
de boeken staat, kunnen gemeenten niet investeren.

CONFRONTATIE
‘Dat wordt een �kse confrontatie’, zegt Van Zanen. 
‘Want die nieuwe vrouwen en mannen in de colleges 
en raden barsten van de ambitie. Hieruit blijkt dat de 
coalitie de �nanciële positie van gemeenten volstrekt 
onderschat. En dat komt ze duur te staan.’ Naast de 
extra korting op de jeugdzorg en het ‘�nanciële ravijn’ 
in het accres van het gemeentefonds in 2026, zoals Van 
Zanen het noemt, leidt dat tot potentieel fors nieuwe 

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Het kabinet schendt de afspraken. Dat vind ik echt onbetamelijk.’ (Beeld: Frank Jansen)

 ‘Die aanwijzing was 
een pijnlijke misser’
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Welke consequenties hee� 
verdichting voor een buurt? Hoe 
gaan we segregatie tegen en maken 
we wonen betaalbaar? Zijn er 
heel nieuwe �nanciële systemen 
en strategieën denkbaar? Met 
behulp van creatieve geesten kun 
je echt andersoortige antwoorden 
bedenken. Dus zoek ontwerpers en 
geschikte coalitiepartners, en dien 
een aanvraag in.’ 

met een bijdrage van maximaal 
dertigduizend euro.  Het zijn 
voorstellen die de belo�e van 
relevante vondsten in zich dragen 
en vaak steunen op spannende 
coalities. Zoals de aanvraag 
van een ontwerpbureau, een 
grondeigenaar, een universiteit, 
een samenwerkingsverband 
van dertien gemeenten en een 
waterschap. Zij onderzoeken 
samen hoe ze een perceel binnen 
2,5 jaar kunnen transformeren 
naar kringlooplandbouw. In 
een ander project onderzoeken 
een ontwerpbureau, twee 
waterschappen, twee provincies 
en lokale stakeholders de 
mogelijkheden van natuurinclusief 
agrarisch landgebruik in de héle 
IJsselvallei. Bij de meeste projecten 
zijn gemeenten betrokken. We 
nodigen hen dan ook graag uit mee 
te blijven doen aan onze oproepen.’

Anders werken aan wonen
De tweede open oproep is dus 
‘Anders werken aan wonen’ en loopt 
nog tot eind maart. En net als de 
eerste is die beslist interessant voor 
gemeenten, denkt Chris van Langen. 
‘Hoe kun je ouderen vanuit hun 
te grote huizen laten doorstromen 
naar geschikte seniorenwoningen? 

Het allitereert lekker, maar wat 
is het eigenlijk: ontwerpend 
onderzoek? Chris van Langen: ‘De 
crux is dat ontwerpers samen met 
relevante partijen het ontwerp 
inzetten om onderzoek te doen naar 
complexe transitieopgaven. Daarbij 
ontwikkelen ze toekomstbeelden: 
suggesties welke kant het op zou 
kunnen gaan. Om van daaruit het 
gesprek te beginnen over wat ze 
willen. In dat ontwerpend onderzoek 
komen steeds drie werelden bij 
elkaar: de systeemwereld van 
bijvoorbeeld wet- en regelgeving en 
�nanciële modellen, de leefwereld 
van bewoners en gebruikers, en de 
fysieke wereld.’ 

Actieprogramma Ruimtelijke 
Ontwerp
Het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie gebruikt open oproepen 
om binnen het Actieprogramma 
Ruimtelijk Ontwerp de inzet 
van ruimtelijk ontwerpers bij 
maatschappelijke vraagstukken 
te stimuleren. De eerste oproep, 
‘Prachtige Productielandschappen’, 
startte vorig jaar. 
Chris van Langen: ‘Dat leverde 
een breed scala aan ontwerpend 
onderzoeksvoorstellen op, waarvan 
we er nu twaalf ondersteunen 

ingezonden mededeling

Een woningmarkt met voor ieder wat wils: een utopie? Niet volgens 
Chris van Langen, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk 
Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ontwerpers 
kunnen bij het fonds, samen met bijvoorbeeld gemeenten, een aanvraag 
indienen voor ‘ontwerpend onderzoek’ om te werken aan woonopgaven. 
De subsidieaanvraag voor ‘Anders werken aan wonen’ moet 28 maart 
binnen zijn.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt uit: 

Aan de slag met de 
wooncrisis? Dien een 
aanvraag in voor ontwerpend 
onderzoek! 

In de periode 2021-2024 schrij� 
het Stimuleringsfonds in het 
kader van het Actieprogramma 
Ruimtelijk Ontwerp twee 
open oproepen per jaar uit 
om samenwerkingen tussen 
ontwerpers en regionale 
en lokale initiatieven te 
stimuleren. 

www.stimuleringsfonds.nl
Vragen? Neem contact met 
ons op via actieprogramma@
stimuleringsfonds.nl of 
010-310 79 37.
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Welke consequenties hee� 
verdichting voor een buurt? Hoe 
gaan we segregatie tegen en maken 
we wonen betaalbaar? Zijn er 
heel nieuwe �nanciële systemen 
en strategieën denkbaar? Met 
behulp van creatieve geesten kun 
je echt andersoortige antwoorden 
bedenken. Dus zoek ontwerpers en 
geschikte coalitiepartners, en dien 
een aanvraag in.’ 

met een bijdrage van maximaal 
dertigduizend euro.  Het zijn 
voorstellen die de belo�e van 
relevante vondsten in zich dragen 
en vaak steunen op spannende 
coalities. Zoals de aanvraag 
van een ontwerpbureau, een 
grondeigenaar, een universiteit, 
een samenwerkingsverband 
van dertien gemeenten en een 
waterschap. Zij onderzoeken 
samen hoe ze een perceel binnen 
2,5 jaar kunnen transformeren 
naar kringlooplandbouw. In 
een ander project onderzoeken 
een ontwerpbureau, twee 
waterschappen, twee provincies 
en lokale stakeholders de 
mogelijkheden van natuurinclusief 
agrarisch landgebruik in de héle 
IJsselvallei. Bij de meeste projecten 
zijn gemeenten betrokken. We 
nodigen hen dan ook graag uit mee 
te blijven doen aan onze oproepen.’

Anders werken aan wonen
De tweede open oproep is dus 
‘Anders werken aan wonen’ en loopt 
nog tot eind maart. En net als de 
eerste is die beslist interessant voor 
gemeenten, denkt Chris van Langen. 
‘Hoe kun je ouderen vanuit hun 
te grote huizen laten doorstromen 
naar geschikte seniorenwoningen? 

Het allitereert lekker, maar wat 
is het eigenlijk: ontwerpend 
onderzoek? Chris van Langen: ‘De 
crux is dat ontwerpers samen met 
relevante partijen het ontwerp 
inzetten om onderzoek te doen naar 
complexe transitieopgaven. Daarbij 
ontwikkelen ze toekomstbeelden: 
suggesties welke kant het op zou 
kunnen gaan. Om van daaruit het 
gesprek te beginnen over wat ze 
willen. In dat ontwerpend onderzoek 
komen steeds drie werelden bij 
elkaar: de systeemwereld van 
bijvoorbeeld wet- en regelgeving en 
�nanciële modellen, de leefwereld 
van bewoners en gebruikers, en de 
fysieke wereld.’ 

Actieprogramma Ruimtelijke 
Ontwerp
Het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie gebruikt open oproepen 
om binnen het Actieprogramma 
Ruimtelijk Ontwerp de inzet 
van ruimtelijk ontwerpers bij 
maatschappelijke vraagstukken 
te stimuleren. De eerste oproep, 
‘Prachtige Productielandschappen’, 
startte vorig jaar. 
Chris van Langen: ‘Dat leverde 
een breed scala aan ontwerpend 
onderzoeksvoorstellen op, waarvan 
we er nu twaalf ondersteunen 

ingezonden mededeling

Een woningmarkt met voor ieder wat wils: een utopie? Niet volgens 
Chris van Langen, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk 
Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ontwerpers 
kunnen bij het fonds, samen met bijvoorbeeld gemeenten, een aanvraag 
indienen voor ‘ontwerpend onderzoek’ om te werken aan woonopgaven. 
De subsidieaanvraag voor ‘Anders werken aan wonen’ moet 28 maart 
binnen zijn.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt uit: 

Aan de slag met de 
wooncrisis? Dien een 
aanvraag in voor ontwerpend 
onderzoek! 

In de periode 2021-2024 schrij� 
het Stimuleringsfonds in het 
kader van het Actieprogramma 
Ruimtelijk Ontwerp twee 
open oproepen per jaar uit 
om samenwerkingen tussen 
ontwerpers en regionale 
en lokale initiatieven te 
stimuleren. 

www.stimuleringsfonds.nl
Vragen? Neem contact met 
ons op via actieprogramma@
stimuleringsfonds.nl of 
010-310 79 37.
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‘Het is onacceptabel
dat raadsleden 

worden bedreigd’

bezuinigingen. ‘Die  boodschap komt langzaam 
 binnen bij de coalitie’, zegt Van Zanen. ‘Maar het feit 
dat ze dit niet zelf gezien hebben, stelt me teleur.’ 
Van Zanen legt de bal nadrukkelijk bij het nieuwe 
kabinet. De nieuwe minister Hanke Bruins Slot van 
Binnenlandse Zaken zei in januari tijdens de ALV 
van de VNG de zorgen van gemeenten te  herkennen. 
‘Ik heb een hoopvolle bijdrage gezien van de 
 minister’, blikt Van Zanen terug. ‘Zij snapt de zorgen. 
En ze hee�  ook aan de Tweede Kamer geschreven 
dat ze hierover wil praten. Ik heb inmiddels met haar 
geluncht en geef haar het voordeel van de twijfel. Er 
is nog tijd. En het kenmerk van een valse start is dat 
je opnieuw mag beginnen, zolang je dat niet te vaak 
doet.’

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In die omstandigheden vinden over een kleine 
maand de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het 
zijn belangrijke verkiezingen, zegt de VNG-voorzitter. 
‘Uit alle onderzoeken blijkt dat het vertrouwen in 
de overheid � uïde is. En áls er nog vertrouwen is, 
dan is dat in het lokaal bestuur. Dus ik hoop dat wij 
 kunnen aantonen dat de kiezers nog steeds bereid 
zijn hun stem uit te brengen. Voor hen is de gemeen-
te ook het meest dichtbij en het meest aanraakbaar.’
Uit een recente peiling van I&O Research blijkt dat 
kiezers zich bij de gemeenteraadsverkiezingen niet 
alleen laten leiden door lokale dossiers: de hel�  
weegt ook de landelijke politiek mee bij de keuze 
voor de gemeenteraad. ‘Ik ga er niet over waar 
 mensen op stemmen of waarom’, zegt Van Zanen. 
‘Dat is aan de mensen zelf. Maar ik vind het belang-
rijk dát ze gaan stemmen. En voor de landelijke 
partijen is het van belang dat ze zich realiseren dat 
alle stemmers in gemeenten wonen. Kiezers kunnen 
zich afvragen wat een landelijke partij eigenlijk doet 
voor de gemeenten. Gemeenten moeten immers de 
voorzieningen in stand houden, maar dat kan alleen 
als het rijk die kosten vergoedt.’
Van Zanen breekt opnieuw een lans voor de lokale 

partijen. Die lijken, blijkens dezelfde peiling van 
I&O Research, opnieuw te groeien, naar zo’n 32 pro-
cent van de stemmen. Het zou een reactie  kunnen 
zijn op de bezuinigingen die gemeenten door de 
� nanciële tekorten de afgelopen jaren moesten 
 doorvoeren, zegt Van Zanen. 
Lokale partijen hebben de afgelopen jaren hun 
 waarde bewezen, vindt de Haagse burgemeester. 
Maar een ding zit hem al lange tijd dwars: het lukt 
maar niet om de subsidie voor hen goed te regelen. 
Landelijke partijen krijgen subsidie, die ook door-
vloeit naar de lokale afdelingen. Lokale partijen 
krijgen nog steeds niets, ondanks talloze pleidooien. 
Het gaat om 10 miljoen euro. Van Zanen: ‘Trek dat 
nou eens recht, want daarmee erken je ook het 
 belang en de betekenis van lokale partijen. Ik vind 
dat belangrijk en fair.’

BEDREIGINGEN
Het wordt voor politieke partijen wel moeilijker om 
mensen te vinden die zich willen kandideren voor 
een plek in de gemeenteraad. ‘Veel mensen haken 
af’, constateerde de Gelderlander al in 2020. De werk-
druk voor raadsleden is toegenomen, het a� reuk-
risico toegenomen, net als het aantal bedreigingen, 
een onderwerp waarover het Winterswijkse raadslid 
Loes ten Dolle recent ook aan de bel trok.
Van Zanen gaat ervan uit dat er nog altijd genoeg 
mensen te vinden zijn, ‘want dit is de meest leuke 
en aantrekkelijke overheidslaag waar je aan kunt 
deelnemen. Dus doe mee, als je van je stad of 
dorp houdt.’ Maar, zegt hij, ‘het is onacceptabel 
dat raadsleden worden bedreigd. En dat geldt ook 
voor wethouders, medewerkers, politiemensen en 
 anderen. Daar moeten we paal en perk aan stellen. 
Het Openbaar Ministerie zit er bovenop. Maar ik doe 
een oproep aan raadsleden: ga het taboe voorbij. Je 
kunt een melding maken, hulp zoeken bij de burge-
meester, de ombudsman of bij de fractie. Maar laat 
niet met je sollen. Het is geen teken van zwakte als je 
je grenzen aangee� .’ ←
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VACATURES Voor een overzicht van alle vacatures en meer 
informatie zie www.gemeentebanen.nl.

AUTOMATISERING/
ICT

 Functioneel beheerder/
data-analist fi nancieel 
informatiesysteem
De Ronde Venen
 Functioneel beheerder
Edam-Volendam
 Functioneel beheerder 
IT (junior)
Hoorn
 BRP-specialist
Velsen

BESTUURLIJK

 Raadsadviseur
Altena
 Teamleider project-
secretariaat
Dordrecht
 Bestuursadviseur
Roosendaal
 Beleidsadviseur 
onderzoek
Schiedam
 Adviseur privacy
Veenendaal
 Senior adviseur 
communicatie
Voorschoten
 Directiesecretaris
Zuidplas

DIENSTVERLENING/
FACILITAIR

 Beleidsadviseur/
senior burgerzaken
De Ronde Venen
 Clusterstrateeg
Maassluis

FINANCIEEL/
ECONOMISCH

 Beleidsmedewerker 
economie
Den Haag
 Financieel adviseur
Servicepunt71 (Oegstgeest)
 Twee fi nancieel 
adviseurs (publiek en 
sociaal domein)
Stichtse Vecht
 Beleidsmedewerker 
economie
Veenendaal
 Contractmanager
Wassenaar
 Senior inkoopadviseur
Zuidplas
 Financial controller 
facilitaire zaken
Zaanstad

ONDERWIJS/
WETENSCHAP/
CULTUUR

 Productgroepmanager 
sportvoorzieningen
Den Haag

 Adviseur cultureel 
erfgoed/secretaris WCE
Voorschoten

OPENBARE ORDE 
EN VEILIGHEID

 Adviseur integrale 
beveiliging
Den Haag
 Beleidsmedewerker VHT
DUO+ (Ouder-Amstel)

PERSONEEL/
ORGANISATIE

 Projectleider young 
professionals
Alphen aan den Rijn
 HR-adviseur
Waterland

RUIMTELIJKE 
ORDENING

 Strategisch adviseur 
mobiliteit
Alphen aan den Rijn
 Planeconoom
Amstelveen
 Beleidsadviseur 
ruimtelijke ontwikkeling
Gooise Meren
 Beleidsadviseur 
parkeren en fi ets
Haarlem
 Strategisch beleids-
adviseur leefomgeving
IJsselstein

 Directievoerder civiel-
technische projecten
Maassluis
 Adviseur bedrijfsvoering 
ruimte
Nijkerk
 Gebiedsmanager
Vlaardingen
 Beleidsmedewerker 
energietransitie en
klimaatadaptatie
Vlissingen
 Specialist ruimtelijke 
ordening
Wijk bij Duurstede
 Gebiedsmanager
Zaanstad

SOCIALE ZAKEN/
WERKGELEGENHEID

 Business analist sociaal 
domein
Amstelveen
 Beleidsmedewerker 
sociaal domein
Koggenland
 Beleidsmedewerker 
sociaal domein
Maassluis

WELZIJN

 Jeugdconsultent
BEL Combinatie (Eemnes)
 Beleidsadviseur 
armoedebestrijding/
schuldenproblematiek
Gouda

Hét overzicht van vacatures 
binnen gemeenten voor 
hoger opgeleiden. 
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