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UU	wordt	wethouder.	Gefeliciteerd!

Maar	ook:	sterkte!	Want	er	komt	veel	op	u	af,	er	wordt	veel	van	u	verwacht	en	
u	moet	opeens	van	alles	weten.	

Ik	ben	nooit	wethouder	geweest,	maar	ik	heb	als	ambtenaar,	gemeenteraadslid	
en	zeker	als	burgemeester	van	nabij	mogen	meemaken	waar	wethouders	mee	
te	maken	kregen	na	hun	aantreden.	Ik	herinner	mij	dat	zo’n	periode	direct	na	
het	aantreden	behoorlijk	hectisch	kon	zijn.	En	alle	recente	maatschappelijke	en	
bestuurlijke	veranderingen	hebben	het	werk	er	niet	makkelijker	op	gemaakt.	
Denk	maar	aan	de	individualisering	en	dualisering.	

Daarom	ben	ik	blij	dat	de	wethoudersvereniging	u	door	middel	van	dit	boekje	
een	steuntje	in	de	rug	kan	geven	en	dat	ik	als	staatssecretaris	daaraan	mag	
bijdragen.	

Natuurlijk	bestaat	er	het	nodige	om	u	in	te	voeren	in	de	wereld	van	het	lokale	
bestuur.	Er	zijn	organisaties	en	 instanties	die	daar	uitstekend	voor	 toegerust	
zijn	en	er	zijn	cursussen	die	daarbij	kunnen	helpen.	Maar	als	u	het	brede	palet	
aan	relevante	informatie	nog	eens	compact	bij	elkaar	wilt	zien	kan	dit	hand-
zame	boekje	een	nuttige	rol	vervullen.	

Ik	beveel	het	u	dan	ook	van	harte	aan.

De	staatssecretaris	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,

Ank	Bijleveld	–	Schouten	
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Introductie

De	Wethoudersverening	is	hét	platform	voor	ontmoeting	van	wethouders.	
Ook	is	ze	spreekbuis	namens	wethouders	bij	regering	en	parlement.	

Bovendien	zijn	ze	informatiebaak	en	verzorgen	scholing.

Wethoudersvereniging		|		Postbus	30435
2500	GK	Den	Haag		|		Tel:	070-373	8123

www.wethoudersvereniging.nl
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Nederland	is	een	land	van	wethouders.	Ruim	1500	wethouders	geven	vorm	
en	 inhoud	aan	het	dagelijks	bestuur	van	de	gemeenten.	De	opbouw	van	de	
verzorgingsstaat	Nederland	 staat	voor	 een	belangrijk	deel	op	het	 conto	van	
deze	plaatselijke	bestuurders.	Veel	 lokale	 initiatieven	werden	 later	overgeno-
men	door	de	centrale	overheid.	Dat	ging	echter	niet	ten	koste	van	het	ambt	
van	 wethouder.	 Integendeel.	 Nog	 altijd	 is	 de	 wethouder	 een	 belangrijke	 en	
onmisbare	spil	in	het	gemeentelijk	bestuur.	

Wij	wensen	u	veel	leesplezier	toe!

Arjan	de	Kok	en	Wim	Carabain,	auteurs
Titia	Lont,	co-auteur	en	eindredactie

VVoor	u	ligt	een	handreiking	die	vooral	bedoeld	is	voor	nieuwe	wethouders.	
Dat	neemt	niet	weg	dat	deze	publicatie	voor	hen	die	-	met	nieuw	elan	-	het	
wethouderschap	willen	voortzetten	ook	heel	zinvol	kan	zijn.	Deze	handrei-
king	is	geen	‘Handboek	Soldaat	1e	klasse’	met	daarin	pasklare	standaard-
adviezen.	Het	geeft	wel	veel	praktische	antwoorden	op	vragen	die	bij	wet-
houders	leven.

Nederlandse	wethouders	hebben	ruim	150	jaar	een	grote	bijdrage	geleverd	
aan	 een	 levend	 en	 sterk	 lokaal	 bestuur.	 In	 de	balans	 van	macht	 en	 invloed	
tussen	raad,	burgemeester,	inwoners,	maatschappelijk	middenveld	en	ambte-
naren,	spelen	wethouders	een	niet	te	onderschatten	rol.

Sinds	het	begin	van	de	19e	eeuw	kent	Nederland	wethouders.	Het	vak	van	
wethouder	is	in	Europa	een	unieke	functie	in	het	lokaal	bestuur.	Wethouders	
hebben	als	lid	van	het	dagelijkse	bestuur	van	de	gemeente	veel	taken	en	verant-
woordelijkheden.	In	buurlanden	zien	we	óf	een	grote	rol	voor	burgemeesters,	
óf	voor	 raadsleden	of	 is	de	macht	mondjesmaat	vanuit	de	centrale	overheid	
naar	gemeentebesturen	toebedeeld.	Nederlandse	wethouders	zijn	daarom	niet	
te	vergelijken	met	respectievelijk	alderman	(Groot-Brittannië),	schepenen	(Bel-
gië),	adjoint	au	maire	(Frankrijk)	of	Schöffe	(Duitsland).

Het	wethouderschap	 is	 een	droombaan	voor	 velen	die	het	 lokaal	bestuur	
een	warm	hart	toedragen.	Het	heeft	een	magische	roeping.	Maar	sinds	enige	
jaren	staat	het	wethouderschap	wel	onder	druk.	Dat	komt	door	verschillende	
aspecten,	zoals	de	veranderingen	in	de	samenleving,	de	invoering	van	het	du-
alisme,	de	Fortuyn-revolte,	de	 rol	van	de	media.	Het	 is	mede	daardoor	geen	
gemakkelijke	baan.	Sommigen	noemen	het	wethouderschap	om	die	reden	een	
‘boeiende	hondenbaan’.
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de wethouder
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DDe	benaming	 ‘wethouder’	bestaat	al	sinds	het	begin	van	de	19e	eeuw.	In	
die	periode	werd	onderscheid	gemaakt	tussen	plattelandsgemeenten	en	ste-
delijke	gemeenten.	In	het	Reglement	voor	het	bestuur	van	de	stad	uit	1824	is	
vastgelegd	dat	”het	bestuur	is	samengesteld	uit	een	burgemeester	en	wethou-
ders	en	een	raad”.	De	wethouders	werden	door	de	koning	uit	de	leden	van	
de	raad	benoemd.	Het	dagelijks	bestuur	van	de	stad	lag	in	handen	van	bur-
gemeester	en	wethouders	gezamenlijk.	Het	reglement	voor	het	bestuur	van	
plattelandsgemeenten	sprak	niet	van	wethouders,	maar	van	assessoren	en	
legde	de	verantwoordelijkheid	voor	het	dagelijks	bestuur	primair	in	handen	
van	de	burgemeester.	De	assessoren	werden	benoemd	door	de	Commissaris	
van	de	Koningin.	Deze	regelingen	golden	tot	de	Gemeentewet	van	1851.

De	gemeentewet	van	1851	deed	het	onderscheid	tussen	stedelijke	en	plat-
telandsgemeenten	verdwijnen.	In	alle	gemeenten	wordt	de	raad,	het	hoofd	van	
de	gemeente,	voortaan	rechtstreeks	door	de	ingezetenen	gekozen.	De	benoe-
ming	van	de	burgemeester	bleef	bij	de	koning.	De	assessoren	op	het	platteland	
werden	 wethouders.	 In	 de	 gemeentewet	 van	 1851	 stond:	 “De	 wethouders	
staan	den	Burgemeester	bij	in	het	bestuur	der	onderscheidene	takken	van	de	
huishouding	der	gemeente”.	Met	deze	formulering	kreeg	de	wethouder	zijn1	
–	aanvankelijk	zeer	bescheiden	–	plaats	in	het	lokale	bestuur.	Het	zou	80	jaar	
duren	voor	een	wetswijziging	bekrachtigde	dat	de	wethouder	meer	is	dan	het	
hulpje	van	de	burgemeester	(Veldheer:	1994).

In	de	periode	1870-1940	maakte	het	lokaal	bestuur	een	stormachtige	ont-
wikkeling	door	die	de	positie	en	het	functioneren	van	de	wethouder	sterk	heeft	
beïnvloed.	De	uitbreiding	van	het	takenpakket	leidde	tot	een	vergaande	taak-
verdeling	tussen	de	leden	van	het	college,	hetgeen	het	bestuur	minder	‘collegi-
aal’	maakte	en	meer	individueel.	Wethouders	kregen	meer	zelfstandigheid	en	
dat	proces	zette	zich	in	de	jaren	daarna	voort	(Veldheer:	1994).	
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Het Nederlandse stelsel 
Het	Nederlandse	staatsrechtelijke	stelsel	heeft	een	aantal	bijzondere	kenmer-

ken.	Burgers	 kiezen	 in	Nederland	uitsluitend	volksvertegenwoordigers,	zoals	
vertegenwoordigers	in	de	Tweede	Kamer	en	de	gemeenteraad.	Op	geen	enkel	
niveau	zijn	Nederlanders	 in	de	gelegenheid	bestuurders	 te	kiezen.	De	keuze	
van	de	bestuurders	is	voorbehouden	aan	de	volksvertegenwoordigers.	

Ook	hebben	burgers	geen	zeggenschap	over	een	voorkeurscoalitie	voor	een	
nog	te	formeren	college	of	kabinet.	Aan	de	Nederlandse	burgers	is	in	dit	op-
zicht	terughoudendheid	en	bescheidenheid	opgelegd,	waardoor	de	stem	van	
een	Nederlandse	burger	aanzienlijk	minder	gewicht	heeft	dan	in	veel	andere	
Europese	landen.	In	ruil	daarvoor	heeft	de	overheid	de	mogelijkheden	tot	do-
minantie	door	de	niet	gekozen	bestuurders	in	hoge	mate	beperkt.	De	minister-
president	is	een	primus	inter	pares	(eerste	onder	gelijken)	en	een	burgemeester	
is	niet	de	baas	van	een	gemeente.	

Het	beperken	van	leiderschap	en	politieke	dominantie	vindt	zijn	basis	in	de	
bescherming	van	de	minderheidsgroepen	waaruit	ons	land	in	de	19de	eeuw	
was	samengesteld.	Ondanks	het	feit	dat	het	emancipatieproces	door	de	diverse	
minderheidsgroepen	is	afgerond	en	geen	rol	meer	speelt	in	het	dagelijks	leven,	
is	het	Nederlandse	staatkundige	stelsel	vrijwel	ongewijzigd	gebleven.	Er	is	één	
uitzondering,	namelijk	de	invoering	van	een	aantal	duale	aspecten	bij	gemeen-
ten	en	provincies.	

Een	ander	kenmerk	van	het	Nederlandse	stelsel	is	de	combinatie	van	coali-
tievorming	en	collegiaal	bestuur	bij	colleges	van	burgemeester	en	wethouders.	
Colleges	ontlenen	hun	bestaansrecht	aan	een	coalitie,	die	het	vertrouwen	heeft	
van	een	meerderheid	van	de	raad.	De	samenwerking	binnen	het	college	is	ge-
baseerd	op	collegiaal	bestuur.	Dat	betekent	dat	de	wethouders	in	het	college	in	
beginsel	gelijkwaardig	zijn,	in	elk	geval	een	gelijk	stemgewicht	hebben	(in	de	

De	positie	van	de	wethouder	is	vooral	na	de	Tweede	Wereldoorlog	veran-
derd.	 Was	 hij	 voordien	 vooral	 assistent	 van	 de	 burgemeester,	 nadien	 is	 hij	
uitgegroeid	tot	een	sterke	speler	op	lokaal	politiek	niveau.	Dat	leidde	tot	situ-
aties	dat	burgemeesters	teruggeworpen	werden	op	uitsluitend	hun	wettelijke	
taken	(brandweer	en	politie)	en	wethouders	een	zwaar	stempel	drukten	op	het	
lokale	bestuur.	Sommige	wethouders	wisten	zoveel	gezag	op	te	bouwen	dat	ze	
‘onderkoning’	werden	genoemd.

Er zijn veel beroemde wethouders in Nederland. Willem Drees begon zijn 
loopbaan als wethouder in Den Haag. Later zou hij de geuzennaam ‘wet-
houder van Nederland’ krijgen. Veel minder bekend is dat ook Joop den 
Uyl, wethouder van Amsterdam is geweest. En ook Boekman en Treub 
hebben een lange periode hun stempel op de Amsterdamse gemeentepo-
litiek gedrukt. Als in de huidige landelijke politiek het aantal ex-wethou-
ders geturfd wordt, dan levert dat een lange lijst op. De gemeentepolitiek 
is dan ook vaak de kraamkamer voor het landsbestuur. 

Tot	 ver	 in	 de	 twintigste	 eeuw	 werd	 het	 wethouderschap	 omschreven	 als	
een	ambt.	In	die	tijd	was	de	functie	met	veel	status	omgeven.	De	wethouder	
was	een	notabele	uit	de	gemeente.	Zijn	kennis	van	en	sterke	binding	met	de	
gemeenschap	zorgde	ervoor	dat	hij	iemand	was	met	veel	autoriteit.

Aan	het	eind	van	de	twintigste	eeuw	veranderde	dit.	De	status	nam	af	en	met	
de	introductie	van	het	duale	stelsel	kwam	de	wethouder	in	een	meer	uitvoerende	
rol	 terecht.	Dat	maakte	de	 functie	aanzienlijk	zwaarder,	maar	ook	uitdagender.	
Verder	is	het	wethouderschap	tegenwoordig	voor	iedereen	toegankelijk	en	vindt	
de	selectie	plaats	op	basis	van	kwaliteit.	Deze	veranderingen	maken	het	wethou-
derschap	eerder	tot	een	vak	waarvoor	veel	professionaliteit	nodig	is.
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dagelijkse	 praktijk	 blijkt	 dat	 het	 ‘gewicht’	 van	 wethouders	 kan	 verschillen).		
De	combinatie	van	coalitiecolleges	en	collegiaal	bestuur	heeft	consequenties	
voor	 de	 bestuurskracht	 van	 een	 college.	 Het	 stelsel	 dwingt	 tot	 collegiale		
samenwerking,	neutraliseert	individueel	leiderschap	en	remt	machtsconcentra-
tie	 af.	 Een	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 heeft	 bovendien	 niet		
vanzelfsprekend	iemand	die	de	baas	is.	Er	is	in	de	persoon	van	de	burgemeester	
weliswaar	een	voorzitter	die	als	procesmanager	de	zorgvuldigheid	en	de	voort-
gang	bewaakt,	maar	hij	is	niet	de	leider	van	de	coalitie.	Aan	de	basis	van	het	
besturen	 van	 een	 gemeente	 staat	 collectief	 handelen	 en	 de	 gezamenlijke		
bereidheid	 om	 elkaar	 ruimte	 te	 gunnen.	 Scheffer	 omschrijft	 de	 Nederlandse	
besluitvormingscultuur	 heel	 treffend	 met	 3	 c’s:	 consultatie,	 compromis	 en		
consensus.	(Hendriks:	1998).	

“Je hebt als wethouder niet ‘de macht’, gelukkig niet. Je zult altijd anderen 
moeten overtuigen, prachtig toch?! Dát maakt het wethouderschap zo 
boeiend.”

Wethouder	van	een	middelgrote	gemeente

Decentralisatie
De	laatste	jaren	voltrekt	zich	een	geleidelijke,	maar	vergaande	verschuiving	

van	rijkstaken	naar	de	gemeenten.	Het	gaat	om	uitvoering	van	wetten	en	de	
daaruit	vloeiende	taken	die	een	rechtstreekse	relatie	hebben	met	burgers,	zo-
als	de	Wet	werk	en	bijstand	en	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning.	Het	
verder	verschuiven	van	dergelijke	taken	naar	gemeentelijk	niveau	ligt	voor	de	
hand.	Gemeenten	zijn	voor	burgers	immers	over	het	algemeen	de	meest	nabije	
en	laagdrempelige	overheid.

Regelmatig	 wordt	 op	 rijksniveau	 en	 bij	 provincies	 de	 vraag	 gesteld	 of	 de	
gemeenten	een	verdere	taakuitbreiding	wel	aankunnen.	Het	mag	duidelijk	zijn	
dat	wethouders	een	belangrijke	taak	hebben	bij	het	overtuigen	van	de	andere	
bestuurslagen.	Voor	wethouders	van	kleinere	gemeenten	is	dat	een	lastige	aan-
gelegenheid.	Steeds	vaker	kunnen	taken	niet	meer	zelfstandig	door	gemeenten	
zelf	worden	gedaan.	Het	beleid	is	te	complex	en	de	noodzakelijke	deskundig-
heid	ontbreekt.	Als	reactie	hierop	is	er	een	tendens	om	shared	service	centers	
in	 te	 richten	of	 andere	 samenwerkingsverbanden	op	 te	 richten.	Dit	 vergroot	
de	schaal	en	beperkt	de	kwetsbaarheid	bij	kleine	gemeenten.	Daarnaast	is	ook	
al	een	reeks	van	jaren	een	proces	van	schaalvergroting	bij	gemeenten	aan	de	
gang.	Jaarlijks	fuseren	tientallen	gemeenten.	Dit	proces	heeft	ertoe	geleid	dat	
er	per	1	januari	2009	nog	441	gemeenten	zijn,	terwijl	dat	er	in	2000	nog	537	
waren	en	in	1990	nog	672.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Er	voltrekt	zich	de	laatste	jaren	een	aantal	maatschappelijke	veranderingen	

die	het	functioneren	van	wethouders	vergaand	beïnvloeden.	Voorbeelden	hier-
van	zijn	voortgaande	individualisering,	toenemend	populisme	en	juridisering	
van	het	beleidsproces	en	de	invoering	van	het	dualisme.

Individualisering
Het	proces	waardoor	mensen	meer	als	individu	in	plaats	van	als	groep	in	de	

samenleving	komen	te	staan,	brengt	burgers	ertoe	om	zelfstandiger	afwegingen	
en	besluiten	te	nemen	en	niet	vanzelfsprekend	de	lijn	van	een	groep	te	volgen.	
Burgers	zijn	mede	hierdoor	veeleisender	geworden	en	benaderen	de	gemeente	
vooral	in	het	licht	van	individuele	belangen.	Dit	proces	van	individualisering	is	
gepaard	gegaan	met	ontideologisering.	De	grote	verhalen	spreken	minder	men-
sen	aan	en	de	rol	van	leiders	is	kleiner	geworden.	Niet	alleen	politieke	leiders,	
ook	kerkelijke	 en	 ‘institutionele’	 leiders	hebben	aan	zeggingskracht	verloren.	
Voor	wethouders	houdt	dit	in	dat	van	hen	niet	meer	wordt	verwacht	dat	ze	als	
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leiders	voor	de	belangen	van	bepaalde	groepen	moeten	strijden.	Wethouders	
zijn	zelden	nog	leiders	in	de	traditionele	betekenis.	Daar	heeft	de	maatschappij	
geen	behoefte	meer	 aan.	De	 status	 en	positie	 van	het	wethouderschap	zijn	
daardoor	erg	veranderd.	Wethouders	zijn	gelijkwaardig	aan	hun	gesprekspart-
ners.	Dat	vraagt	een	andere	rolopvatting	en	aanzienlijk	meer	overleg.	Een	en	
ander	heeft	geleid	tot	het	steeds	vaker	toepassen	van	interactieve	beleidsvoor-
bereiding	en	vergelijkbare	processen	waarbij	de	burger	eerder	en	volwaardiger	
betrokken	wordt	bij	de	beleidsvoorbereiding.

Populisme
Een	aspect	dat	het	wethouderschap	ook	in	een	ander	licht	heeft	geplaatst,	is	

het	populisme	dat	de	laatste	jaren	aan	populariteit	wint.	Populistische	politici	
hebben	ook	hun	intrede	in	de	raadzaal	gedaan.	De	insteek	van	populistische	
raadsleden	is	in	een	aantal	opzichten	wezenlijk	anders	dan	van	andere	raads-
leden.	Populisten	roepen	bestuurders	op	beter	te	 luisteren	naar	de	bevolking	
en	de	wensen	van	de	bevolking	uit	te	voeren.	Bovendien	moeten	bestuurders	
volgens	hen	veel	meer	daadkracht	tonen.	Daarbij	wordt	nog	al	eens	uit	het	oog	
verloren	dat	voorbereiding	en	uitvoering	van	nieuw	beleid	tijdrovend	is	en	dat	
de	bevolking	vrijwel	nooit	een	homogeen	standpunt	heeft.	Luisteren	naar	de	
ene	groep,	betekent	vaak	het	teleurstellen	van	de	andere.	Bovendien	moeten	er	
ook	wel	eens	besluiten	worden	genomen	die	voor	iedereen	teleurstellend	zijn.	
Voor	wethouders	vraagt	het	veel	bestuurlijke	ervaring	en	lenigheid	om	met	dit	
soort	druk	om	te	gaan.

Juridisering
De	juridisering	van	de	maatschappij	trekt	ook	een	wissel	op	het	functione-

ren	van	wethouders.	In	veel	gemeenten	leidde	een	bestemmingsplanprocedure	
hooguit	tot	enkele	bezwaren.	Tegenwoordig	 is	het	welhaast	vanzelfsprekend	
dat	bezwaarmakers	uiteindelijk	een	oordeel	van	de	Raad	van	State	vragen.	Het	
aantal	rechtszaken	is	drastisch	toegenomen	en	de	effecten	daarvan	zijn	groot.	

“De wethouder is zijn dominante positie in het lokale bestuur kwijt. 
Hij is door het dualisme in een meer uitvoerende bestuurlijke rol te-
recht gekomen. Vanzelfsprekend speelt de wethouder een centrale rol 
in de voorbereidende fase van de kaderstelling, maar de raad is een 
meer onafhankelijke positie gaan opeisen. Hierdoor is voorbereiden al-
lang geen voorkoken van voorstellen meer. De raad voelt zich in toe-
nemende mate sterk genoeg om de confrontatie met het college of een 
individuele wethouder aan te gaan. En het is allang geen uitzondering 
meer dat een wethouder door zijn ‘eigen’ raadsfractie wordt geconfron-
teerd met een afwijkend standpunt. 

Per saldo kan een wethouder zich tegenwoordig veel minder dan in het 
verleden beroepen op beschermende arrangementen, zoals het partij-
leiderschap, het lidmaatschap van de raad of het lidmaatschap van een 
fractie. Bovendien kan een wethouder niet vanzelfsprekend rekenen op 
de steun van de rest van het college. 

De democratisering van de beleidsontwikkeling en de staatkundige 
wijzigingen hebben gezorgd voor verlevendiging van het politieke 
debat, maar dat was slechts een nevendoel van de dualisering. Een 
duidelijker scheiding tussen enerzijds de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en anderzijds de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en de 
controlerende verantwoordelijkheid, hebben er toe geleid dat er in de 
praktijk regelmatig twee kapiteins op één schip zitten met als gevolg 
dat er soms spanningen ontstaan.”

Carabain,	2009
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Het	 leidt	tot	een	sterke	 juridische	benadering	van	het	beleidsproces,	maar	
soms	 ook	 tot	 zeer	 ernstige	 vertragingen	 in	 de	 uitvoering	 van	 plannen.	 Het	
gebeurt	regelmatig	dat	een	wethouder	hierdoor,	ondanks	grote	inspanningen,	
gedurende	zijn	termijn	een	dossier	nauwelijks	een	stap	verder	kan	helpen.

Het duale stelsel
De	invoering	van	het	duale	stelsel	heeft	de	verhoudingen	in	het	lokale	be-

stuur	drastisch	gewijzigd.	Heel	zichtbaar	is	het	feit	dat	wethouders	geen	deel	
meer	uitmaken	van	de	gemeenteraad	en	daardoor	niet	meer	kunnen	meestem-
men	over	hun	eigen	voorstellen.	De	raad	is	hierdoor	losser	van	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders	komen	te	staan.	Het	besturen	van	de	gemeente	is	
in	de	nieuwe	verhoudingen	in	de	eerste	plaats	het	domein	van	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders.	De	raad	vaart	een	meer	onafhankelijke	koers	door	
zich	 te	 richten	 op	 kaderstellen,	 volksvertegenwoordiging	 en	 het	 controleren	
van	het	college.	De	raad	weet	zich	daarbij	gesteund	door	de	griffier.	De	griffier	
is	de	steun	en	toeverlaat	van	de	raadsleden	en	helpt	hen	bij	het	invullen	van	
hun	rollen	in	het	duale	bestel.

Ten	tijde	van	het	monisme	was	een	wethouder	in	de	eerste	plaats	de	vooruit	
geschoven	post	van	de	fractie	in	het	college	van	burgemeester	en	wethouders.	
In	de	duale	verhoudingen	is	hij	in	de	eerste	plaats	gemeentebestuurder.	Ofwel,	
waar	er	vroeger	een	bestuurder	werd	uitgeleend,	wordt	een	bestuurder	tegen-
woordig	als	het	ware	weggegeven.	In	het	begin	van	een	bestuursperiode	zal	
dit	nog	niet	waarneembaar	zijn.	Maar	naarmate	de	periode	verstrijkt,	maakt	
een	politieke	opstelling	onvermijdelijk	 plaats	 voor	 een	bestuurlijk	 opstelling.	
De	wethouder	is	er	niet	in	de	eerste	plaats	om	de	belangen	van	zijn	partij	te	
behartigen,	maar	om	de	gemeente	te	besturen.	

De	invoering	van	het	dualisme	heeft	de	fase	van	beleidsontwikkeling	in	het	
beleidsproces	verder	gedemocratiseerd.	De	raad	bemoeit	zich	via	kaderstelling	
en	 volksvertegenwoordiging	 nadrukkelijk	 met	 beleidsontwikkeling,	 waardoor	
dit	meer	in	de	openbaarheid	plaatsvindt.	Hierdoor	is	de	toegankelijkheid	van	
de	 beleidsontwikkeling	 verbeterd,	 waardoor	 stakeholders	 het	 beleid	 in	 een	
vroegtijdig	stadium	kunnen	beïnvloeden.	De	consequentie	hiervan	is	dat	het	
voorheen	zo	vanzelfsprekende	primaat	van	de	wethouders	een	andere	invulling	
heeft	gekregen.	

Het krachtenveld van de wethouder 
Zodra	u	als	wethouder	bent	beëdigd	gaat	het	erom	snel	een	beeld	te	vormen	

van	het	speelveld.	Wat	zijn	de	belangrijkste	sleutelfiguren	en	hoe	lopen	de	ha-
zen?	Juist	in	de	voorbereidingsfase	is	het	van	belang	dat	u	diverse	bronnen	–	zoals	
raads-	en	collegestukken,	internet,	lokale	en	regionale	media	en	vertrouwensper-
sonen	–	raadpleegt	om	hier	meer	zicht	op	te	krijgen.	Daarnaast	is	het	belangrijk	
dat	u	zich	verdiept	in	de	taken	en	bevoegdheden	en	de	specifieke	portefeuilles.	
Ook	is	het	belangrijk	scherp	zicht	te	krijgen	op	de	verwachtingen	van	raad.	

Tijdens	 uw	 kandidaatstelling	 is	 er	 waarschijnlijk	 gewerkt	 met	 een	 profiel-
schets	voor	de	nieuwe	wethouder.	Zowel	de	politieke	partij	als	leverancier	van	
de	wethouder,	als	de	gemeenteraad	hebben	bepaalde	verwachtingen	van	de	
wijze	waarop	het	wethouderschap	wordt	ingevuld.	Het	komt	voor	dat	de	partij	
een	kandidaat	naar	voren	heeft	geschoven	die	bij	uitstek	een	vernieuwer	is.	In	
de	praktijk	kan	die	persoon	daar	van	de	raad	helemaal	geen	ruimte	voor	krijgen.	
Door	indringend	met	de	relevante	spelers	te	spreken,	kan	de	nieuwe	wethouder	
zich	een	goed	beeld	vormen	van	dit	zogenaamde	onderwaterprofiel.	Dit	zijn	
alle	aspecten	die	over	het	algemeen	niet	in	formele	documenten	worden	ver-
meld.	Op	pagina	23	is	een	illustratie	van	een	onderwaterprofiel	weergegeven.
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Behalve	met	allerlei	verwachtingen,	heeft	een	wethouder	ook	te	maken	met	
een	 complex	 krachtenveld	 waarin	 hij	 moet	 opereren.	 Hij	 schaakt	 op	 ten-
minste	vijf	borden	tegelijk:	met	zijn	ambtenaren,	met	het	college,	met	de	ge-
meenteraad,	met	de	samenleving	en	met	de	media.	Voor	het	welslagen	van	
beleidsvoornemens	moet	hij	op	alle	borden	een	winnende	partij	spelen.	Hij	kan	
het	zich	niet	veroorloven	om	op	een	van	de	borden	te	verliezen.	De	kans	op	
succes	neemt	dan	in	snel	tempo	af.	De	druk	op	de	wethouder	om	te	presteren	
is	in	elke	fase	van	het	beleid.	Een	wethouder	dient	fl	exibel	te	kunnen	opereren	
en	over	communicatieve	vaardigheden	te	beschikken.
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R = gemeenteraad
B = burgemeester
G = griffi er
S = gemeentesecretaris
W = wethouders
A = ambtenaren

De ijsberg

Normering	 (20%):	
Profi	elschets,	 verslagen,	

documenten,	visie	en	missie,	
regels,	 plannen,	 instrumenten,	

lijstjes,	 structuren,programma’s,	 ver-
anderagenda’s,	competentieprofi	elen

Stille	 waarden	 (80%):	 macht,	 motieven,	
drijfveren,	 behoeftes,	 leerervaringen,	 principes,	

overtuigingen,(voor)oordelen,	 gevoelens,	 ambities,	
intuïties,	 ideeën,	 verlangens,	 overlevingsmechanismen,	

mentale	 programmering,	 defensieve	 routines,	 comfortabele	
zone,	fi	xaties,	 ingesleten	patronen,	 informele	deals,	ongeschreven	

regels	van	het	spel,	mores,	weerstand,	verborgen	agenda’s,	strategisch	
gedrag,	 non-interventiecultuur,	 groupthinking,	 zelfordenende	 krachten.

Bron:	Prof.	dr.	Harrie	Aardema	/	BMC	Groep	(2007) D
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In	het	dagelijks	werk	zult	u	 als	wethouder	 veel	 te	maken	krijgen	met	be-
leidsambtenaren.	Een	beleidsambtenaar	 is	 in	de	eerste	plaats	 loyale	materie-
deskundige.	 In	 de	 tegenwoordige	 politieke	 verhoudingen	 is	 dat	 echter	 niet	
voldoende.	 Een	beleidsambtenaar	moet	ook	politiek-bestuurlijk	 sensitief	 zijn	
en	zich	uitstekend	in	het	krachtenveld	van	de	bestuurder	kunnen	verplaatsen.	
Het	advies	van	een	beleidsambtenaar	in	de	vorm	van	een	beleidsnotitie,	gaat	
namelijk	 veelal	 het	 besluitvormingstraject	 in	 en	 is	 daardoor	 vaak	onderwerp	
van	debat.	Het	 kan	gebeuren	dat	 een	notitie	 de	 aanleiding	 is	 voor	politieke	
spanning,	of	een	aanvaring	in	het	college	of	met	de	raad.	Een	beleidsambtenaar	
moet	zich	niet	alleen	bewust	zijn	van	de	mogelijke	politieke	gevolgen,	maar	
ook	van	de	mogelijke	effecten	in	de	samenleving	en	bij	de	media.	Om	die	reden	
is	het	belangrijk	dat	u	als	wethouder	nauw	betrokken	wordt	bij	gevoeligheden	
en	dat	er	tijdig	een	dialoog	met	stakeholders	wordt	gezocht.

Met	de	invoering	van	het	duale	stelsel	is	het	teamgevoel	in	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders	versterkt.	Er	wordt	geleidelijk	meer	aan	een	geza-
menlijke	bestuurlijke	agenda	gewerkt.	Steeds	vaker	ligt	er	een	gezamenlijke	visie	
op	de	toekomst	van	de	gemeente	ten	grondslag	aan	de	werkzaamheden.	Het	
collegebeleid	is	daardoor	minder	een	optelsom	van	de	prestaties	van	de	afzon-
derlijke	wethouders.	Door	de	toegenomen	druk	op	individuele	wethouders	om	
resultaten	te	boeken,	ligt	er	grote	druk	op	de	schouders	van	wethouders	om	in	
de	eerste	plaats	resultaten	in	de	eigen	portefeuille	te	boeken.	Dit	tast	de	bereid-
heid	om	elkaar	te	steunen	aan.	Een	en	ander	is	vooral	merkbaar	op	dinsdagoch-
tend,	als	tijdens	de	collegevergadering	keuzen	moeten	worden	gemaakt.

“De Wethouders staan den Burgemeester bij in het bestuur der onder-
scheidene takken van huishouding der gemeente.”

Uit	de	Gemeentewet	van	Thorbecke,	1851

Een	vruchtbare	samenwerking	 tussen	een	wethouder	en	de	gemeenteraad	
is	voor	het	succes	van	de	eerste	van	grote	betekenis.	Daarbij	draait	het	onder	
meer	om	respect	voor	elkaars	positie	en	rekening	houden	met	elkaars	verant-
woordelijkheden.	Desondanks	zijn	de	verhoudingen	tussen	wethouders	en	de	
raad	in	veel	gemeenten	verscherpt.	Dit	is	onder	meer	te	verklaren	uit	het	feit	dat	
de	gemeenteraad	een	scherper	profiel	zoekt	vanuit	zijn	kaderstellende,	volks-
vertegenwoordigende	en	controlerende	rol.	

Verder	is	een	goede	relatie	tussen	de	wethouder	en	de	samenleving	belang-
rijk	om	met	succes	beleid	 tot	stand	te	brengen.	Het	wordt	voor	bestuurders	
echter	steeds	lastiger	op	een	goede	relatie	op	te	bouwen.	Burgers	zijn	vaak	on-
geduldig,	veeleisend	en	laten	zich	niet	gemakkelijke	overtuigen.	Ze	weten	goed	
hoe	ze	een	bestuurder	onder	druk	kunnen	zetten.	Een	wethouder	moet	over	
veel	kwaliteiten	beschikken	om	hier	op	ontspannen	wijze	succesvol	mee	om	
te	gaan.	Het	is	een	boeiend	proces	van	communicatie,	fasering	en	draagvlak	
creëren,	eindigend	in	besluitvorming	en	uitvoering.	

Tenslotte	mag	de	rol	van	de	media	bij	het	realiseren	van	bestuurlijke	succes-
sen	niet	worden	onderschat.	De	media	hebben	geleidelijk	minder	interesse	voor	
de	boodschap	van	bestuurders.	Waar	voorheen	verslag	werd	gedaan	van	het	
bestuurlijke	proces,	zijn	media	nu	veelal	bezig	met	het	articuleren	van	proble-
men	en	publiceren	over	de	maatregelen	die	bestuurders	nemen	of	niet	nemen	
om	die	problemen	op	te	lossen.	De	bestuurlijke	agenda	botst	hierdoor	nog	wel	
eens	 met	 de	 maatschappelijke	 agenda.	 De	 wethouder	 dient	 ter	 voorkoming	
hiervan	nadrukkelijk	oog	te	hebben	voor	de	maatschappelijke	agenda.
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Hoe word je wethouder?
Direct	na	de	verkiezingen	voor	de	gemeenteraden	start	de	vorming	van	col-

leges	van	burgemeester	en	wethouders	in	alle	gemeenten	van	Nederland.	Dat	
gebeurt	in	elke	gemeente	anders;	er	is	geen	standaard-aanpak.	Veelal	neemt	de	
lijsttrekker	van	de	grootste	partij	daartoe	het	initiatief.	De	gesprekken	beginnen	
met	een	algemene	consultatieronde.	Daarbij	wordt	afgetast	waar	de	prioriteiten	
van	de	partijen	liggen	en	met	welke	partijen	een	college	kan	worden	gevormd	
dat	 op	 een	meerderheid	 in	de	 raad	 kan	 rekenen.	De	 consultatieronde	duurt	
doorgaans	enkele	dagen	tot	hooguit	enkele	weken.	Na	de	consultatieronde	valt	
een	aantal	partijen	af	en	gaan	de	partijen	door	die	programmatisch	het	dichtst	
bij	elkaar	liggen.	Een	en	ander	leidt	tot	een	coalitieakkoord	en	een	portefeuille-
verdeling.	Daarna	volgt,	op	basis	van	een	voordracht	van	de	deelnemende	par-
tijen,	de	benoeming	van	de	wethouders	door	de	gemeenteraad.	Een	(geoogd)	
wethouder	hoeft	niet	lijdzaam	te	wachten,	maar	kan	een	actieve	rol	zoeken	of	
zelfs	opeisen	als	de	plaatselijke	mores	hem	daar	ruimte	voor	geeft.	

“Als je een manager wil, dan moet je mijn broer vragen, die is manager. Ik 
ben geen manager, ik heb een mening en daarom zit ik in de politiek.”

Wethouder	uit	een	provinciestad

Algemeen	geldt	de	regel	dat	je	alleen	met	een	partijticket	wethouder	kunt	
worden.	Een	kandidaat-wethouder	moet	dus	lid	zijn	van	een	partij.	In	de	prak-
tijk	blijkt	lidmaatschap	alleen	niet	voldoende	te	zijn.	Vaak	staat	in	de	profiel-
schets	van	de	beoogde	wethouder	dat	ervaring	in	de	lokale	politiek	gewenst	
is.	Dat	is	een	belangrijke	reden	waarom	partijen	vaak	raadsleden	voor	het	wet-
houderschap	benaderen.	Ervaring	in	de	raad	betekent	verder	dat	er	al	het	een	
en	ander	over	het	 functioneren	van	de	kandidaat	bekend	 is	en	dat	hij	enige	
inhoudelijke	kennis	heeft	van	de	dossiers.	In	het	verleden	golden	ook	aspecten	

als	de	vele	uren	vrijwilligerswerk	voor	de	partij	of	de	duur	van	het	raadslidmaat-
schap	als	criterium.	Dat	 is	tegenwoordig	veel	minder	het	geval.	Steeds	vaker	
wordt	een	volwaardige	sollicitatieprocedure	met	meerdere	kandidaten	gevolgd,	
waarbij	competenties	en	potentie	doorslaggevend	zijn.	Deze	nieuwe	methode	
heeft	vooral	een	 impuls	gekregen	door	de	mogelijkheid	om	ook	wethouders	
van	buiten	de	raad	aan	te	trekken.	De	vijver	om	uit	te	vissen	is	daardoor	aan-
zienlijk	groter	dan	voorheen.

Vaak	wordt	de	lijsttrekker	naar	voren	geschoven	als	de	kandidaat-wethouder.	
Dat	is	niet	altijd	het	geval.	In	2002	gaf	een	kwart	van	de	wethouders	aan	zelf	
geen	lijsttrekker	te	zijn	geweest.	Sommige	partijen	kiezen	er	voor	om	de	lijst-
trekker	als	politiek	leider	in	de	gemeenteraad	te	laten	plaatsnemen.	Deze	keuze	
is	uiteraard	zeer	legitiem	en	verdedigbaar,	maar	feit	blijft	dat	de	wethouder	bij	
het	publiek	het	gezicht	van	de	partij	is.	De	wethouder	is	verreweg	de	bekendste	
lokale	politicus.	Hij	staat	regelmatig	 in	de	krant	en	heeft	regelmatig	publieke	
optredens.	Zijn	functie	krijgt	simpelweg	de	meeste	aandacht.

Uit	 onderzoek	 door	 P&O	 Services	 Groep	 (2009)	 naar	 de	 professionele	
achtergrond	van	wethouders,	blijkt	dat	wethouders	vóór	het	aanvaarden	van	
het	wethouderschap	meestal	werkzaam	waren	voor	de	(semi-)overheid	(over-
heid,	onderwijs,	gesubsidieerde	instellingen)	of	het	bedrijfsleven	(commerciële	
dienstverlening,	 landbouw/visserij	 en	 industrie/bouw).	 Kennelijk	 bestaat	 er	
vanuit	 deze	 beroepsgroepen	 meer	 dan	 gemiddeld	 belangstelling	 om	 via	 het	
wethouderschap	iets	voor	de	lokale	samenleving	te	willen	betekenen.

De	belangrijkste	reden	voor	partijen	om	wethouders	via	de	eigen	kandidatenlijst	
te	rekruteren,	is	hun	ervaring	als	raadslid.	Ook	de	activiteiten	binnen	hun	partij,	
hun	bestuurderservaring	en	hun	beschikbaarheid	zijn	belangrijke	overwegingen.

In	het	verleden	golden	ook	aspecten	als	de	vele	uren	vrijwilligerswerk	voor	
de	partij	of	de	(lange)	duur	van	het	raadslidmaatschap.	Tegenwoordig	is	een	
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selectiegesprek	over	noodzakelijke	deskundigheid	bij	vrijwel	alle	partijen	van-
zelfsprekend.	Sinds	het	dualisme	wordt	ook	steeds	meer	gezocht	naar	kandida-
ten	die	bestuurlijke	deskundigheid	of	managementvaardigheden	meebrengen.

“Toen ik mij kandidaat stelde voor het wethouderschap, vond ik dat een 
logische stap na 8 jaar raadslidmaatschap. Ik geniet er nog elke dag van, 
want je kunt je idealisme kwijt in je eigen gemeente.”

Wethouder	in	een	kleine	gemeente

Voor	personen	en	kandidaat-wethouders	die	het	ambt	ambiëren,	is	het	be-
langrijk	dat	het	wethouderschap	de	persoon	in	kwestie	in	staat	stelt	veel	voor	
de	lokale	gemeenschap	te	betekenen.	De	wethouder	is	als	professional	dage-
lijks	met	zijn	portefeuille	bezig.	Ook	biedt	het	wethouderschap	de	mogelijkheid	
allerlei	competenties	en	talenten	te	ontwikkelen.

Naast	een	groot	aantal	aantrekkelijke	aspecten,	zijn	er	ook	minder	plezierige	
kanten	van	het	wethouderschap.	Om	een	goed	beeld	van	het	wethouderschap	
te	 krijgen,	 is	het	 vooral	 voor	nieuwe	wethouders	belangrijk	dat	 zij	 zich	ook	
bewust	zijn	van	de	minder	plezierige	kanten.	Voorbeelden	daarvan	zijn:

•	lange	werkdagen,	vaak	zonder	pauze;
•	vaak	’s	avonds	en	in	het	weekend	werken;
•	lastige	keuzen	maken,	soms	tussen	twee	kwaden;
•	confrontaties	aangaan,	ook	met	collega-wethouders;
•	politieke	conflicten	uitvechten,	ook	met	de	eigen	fractie	in	de	raad;	
•	omgaan	met	politieke	en	maatschappelijke	weerstand;
•	veel	kritiek	en	weinig	complimenten	krijgen;
•	ambtelijke	tegenstand	overwinnen;	
•	omgaan	met	kritische	media.	

Het	zijn	de	positieve	en	negatieve	aspecten	samen	die	de	dagelijkse	praktijk	
van	het	wethouderschap	vormen.	Veelal	betekent	dit	dat	een	wethouder	 tot	
ver	over	zijn	enkels	in	de	modder	staat	om	dossiers	voort	te	slepen,	weerstan-
den	te	overwinnen	en	draagvlak	te	verwerven.	Dit	allemaal	in	de	hoop	en	de	
verwachting	om	de	beoogde	resultaten	te	boeken.	Want	resultaten	boeken,	is	
belangrijk.	Om	plezier	in	het	werk	te	houden,	is	het	belangrijk	dat	een	wethou-
der	hierin	een	belangrijke	uitdaging	ziet.	

Bestuurlijke competenties
Gezien	 het	 dynamische	 en	 veeleisende	 krachtenveld	 waarin	 een	 wethou-

der	moet	 opereren,	 is	 het	 niet	 overdreven	om	 te	 stellen	 dat	 een	wethouder	
die	 succesvol	 wil	 zijn,	 tenminste	 over	 een	 aantal	 bestuurlijke	 competenties	
dient	te	beschikken.	Vooraf	passen	ook	enkele	relativerende	opmerkingen:	de		
bestuurlijke	competenties	en	vaardigheden	zijn	omvangrijk.	Zó	omvangrijk	dat	
niemand	 aan	 alle	 criteria	 kan	 voldoen.	 Een	 deel	 is	 al	 mooi	 en	 het	 zich	 be-
wust	zijn	van	mogelijke	‘zwakke	plekken’	geeft	ook	een	voorsprong	op	naïeve		
avonturiers.	

In	navolging	van	het	rapport	“De	vallende	burgemeester”	hanteren	wij	de	
volgende	omschrijving	van	bestuurlijke	competenties:	“Bestuurlijke	competen-
ties	zijn	opgebouwd	uit	basiskwaliteiten	voor	het	functioneren	van	de	bestuur-
der,	bestuurlijke	vaardigheden	en	bestuursstijlen.”	(Korsten	en	Aardema:	2006)

Daarbij	geldt	dat	basiskwaliteiten	de	persoonlijke	kwaliteiten	zijn	waarover	
de	wethouder	 in	elk	geval	dient	 te	beschikken,	omdat	ze	onlosmakelijk	met	
het	ambt	zijn	verbonden.	Ze	gelden	voor	alle	wethouders	in	alle	gemeenten.	
De	 wethouder	 draagt	 deze	 kwaliteiten	 in	 zich	 op	 het	 moment	 dat	 hij	 het	
ambt	 aanvaardt.	 De	 bestuurlijke	 vaardigheden	 zijn	 direct	 waarneembare	 ge-
dragingen	van	de	wethouder	en	bestuursstijlen	zijn	karakteriseringen	van	 ie-
mands	natuurlijke	werkwijze.	Met	andere	woorden:	de	basiskwaliteiten	en	de		
bestuurlijke	vaardigheden	stellen	de	wethouder	in	staat	bepaalde	bestuursstij-
len	toe	te	passen.
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Basiskwaliteiten van wethouders
Een	wethouder	dient	aan	de	volgende	vijf	basiskwaliteiten	te	voldoen	voor-

dat	hij	het	ambt	van	wethouder	aanvaardt:	hij	moet	integer	zijn,	affiniteit	met	
de	 portefeuille	 hebben,	 omgevingssensitief	 zijn,	 leiderschap	 tonen	 en	 een	
communicatieve	houding	hebben.	

Integriteit
Een	wethouder	handelt	 in	woord	en	daad	binnen	algemeen	aanvaardbare	

sociale	en	ethische	normen	en	is	wanneer	nodig	zelf	daarop	aanspreekbaar	en	
durft	ook	anderen	hierop	aanspreken.	Een	wethouder	heeft	voorts	een	voor-
beeldfunctie,	zowel	intern	naar	het	college,	de	raad	en	de	ambtelijke	organi-
satie	als	extern	naar	burgers	en	maatschappelijke	organisaties.	Een	wethouder	
moet	zich	er	steeds	van	bewust	zijn	dat	hij	voor	de	gemeenschap	werkt	en	
daarbij	 gemeenschapsgeld	 gebruikt.	 Bij	 het	 aanvaarden	 van	 het	 wethouder-
schap	legt	de	wethouder	een	zuiveringseed	af.	Elders	in	dit	boek	wordt	nader	
op	integriteit	ingegaan.

Affiniteit met de portefeuille
Affiniteit	met	de	portefeuille	en	kennis	van	het	openbaar	bestuur,	zijn	voor	

een	wethouder	belangrijke	bouwstenen	om	zich	met	succes	in	het	lokaal	be-
stuur	 te	manifesteren.	Het	stelt	de	bestuurder	 in	staat	een	visie	op	zijn	por-
tefeuille	 te	 ontwikkelen,	 een	 inhoudelijk	 debat	 te	 voeren,	 communicatie	 als	
instrument	te	benutten	en	gezag	bij	maatschappelijke	partners	te	ontwikkelen.	
De	twee	bouwstenen	vormen	voorts	de	basis	waarop	dossierkennis	wordt	ge-
bouwd.	Vervolgens	is	de	wethouder	in	staat	een	informatievoorsprong	op	te	
bouwen	en	gezaghebbend	een	leidende	rol	in	het	dossier	te	spelen.

“Als wethouder moet je voor allerlei openingshandelingen opdraven. Zo 
werd ik na de renovatie van het zwembad gevraagd voor een openings-
handeling waarbij ik van de duikplank moest duiken. Ik heb nog gepro-
beerd de burgemeester hiervoor te interesseren, maar zij wilde niet. Ten 
overstaan van ruim honderd genodigden laat je dan maar zien dat je het 
zwemmen nog niet verleerd bent.”

Oud-wethouder	in	een	middelgrote	gemeente

Omgevingssensitief zijn
Voor	 een	 wethouder	 is	 het	 vervolgens	 van	 groot	 belang	 om	 omgevings-

bewust	 te	 zijn.	 Hij	 dient	 te	 beseffen	 in	 welk	 politiek-bestuurlijk	 netwerk	 hij	
opereert.	 Maar	 de	 wethouder	 dient	 ook	 een	 ambtelijke	 en	 maatschappelijke	
oriëntatie	te	hebben.	Wie	zijn	de	partners	en	wie	zijn	de	tegenstanders?	Wie	
zijn	de	stakeholders	en	welke	belangen	hebben	zij?	Het	vereist	een	goed	ont-
wikkelde	antenne	die	de	bestuurder	in	staat	stelt	het	krachtenveld	te	overzien	
en	te	anticiperen	op	situaties,	maar	die	hem	ook	doet	aanvoelen	hoe	debatten	
verlopen	en	tijdig	doeltreffende	maatregelen	te	treffen.	

Leiderschap tonen
Voor	een	wethouder	is	het	tonen	van	leiderschap	van	groot	belang.	Leider-

schap	is	het	vermogen	om	verantwoordelijkheid	te	dragen,	prioriteiten	te	stel-
len	en	besluiten	te	nemen.	Leiderschap	 is	ook	het	vermogen	regie	te	voeren	
en	te	concentreren	op	de	hoofdlijnen	van	het	beleid	op	 lange	termijn,	maar	
ook	het	hebben	van	visie	en	het	vermogen	doordacht	 richting	en	sturing	 te	
geven	aan	processen	en	die	visie	te	vertalen	in	operationele	doelen.	Verder	is	
leiderschap	het	doorzien	van	maatschappelijke,	politieke	en	wetenschappelijke	
ontwikkelingen	of	andere	omgevingsfactoren,	deze	combineren	met	eigen	in-
zichten,	een	samenhangende	benadering	te	formuleren	en	die	uit	te	dragen.	
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Leiderschap	uit	zich	dus	niet	alleen	in	uitzonderlijke	situaties	waarin	het	erop	
aan	komt	om	snel,	duidelijk	en	doeltreffend	te	handelen,	zoals	bij	een	calami-
teit	of	crisis.	

Communicatief vaardig
Voor	een	wethouder	zijn	goede	communicatieve	vaardigheden	van	levens-

belang.	Een	wethouder	die	goed	kan	vertellen,	uitleggen,	luisteren,	debatteren,	
overtuigen,	presenteren,	omgaan	met	de	media,	emotionele	reactie	kan	opvan-
gen	en	met	agressie	kan	omgaan,	heeft	een	grote	voorsprong	om	beleid	succes-
vol	te	implementeren.	Elders	komen	wij	uitvoerig	terug	op	deze	basiskwaliteit.

Bestuurlijke vaardigheden
Naast	de	vijf	genoemde	basiskwaliteiten,	dient	een	wethouder	 in	meer	of	

mindere	 mate	 te	 beschikken	 over	 een	 reeks	 bestuurlijke	 vaardigheden.	 Be-
stuurlijke	 vaardigheden	 zijn	 direct	 waarneembare	 gedragingen.	 Wethouders	
beschikken	er	in	zekere	mate	over	bij	hun	benoeming,	maar	kunnen	ze	on	the	
job	verder	ontwikkelen.

Wethouders	beschikken	 in	meer	of	mindere	mate	over	 de	 volgende	 vaar-
digheden:	

•		visie	tonen;
•		interpersoonlijk	sensitiviteit;
•		weerbaarheid;
•		voortvarendheid;
•		teamspeler;
•		beïnvloedingsvermogen;
•		prioriteiten	kunnen	stellen;
•		innovatiedrang;
•		kunnen	netwerken;
•		communicatieve	vaardigheden.

Het	kan	verstandig	zijn	om	aan	het	begin	van	de	bestuursperiode	een	ont-
wikkelassessment	te	ondergaan,	zodat	op	basis	van	professioneel	inzicht	ge-
richt	aan	de	vaardigheden	en	ontwikkelpunten	kan	worden	gewerkt.

Bestuursstijlen
Naast	de	basiskwaliteiten	en	de	bestuurlijke	vaardigheden,	dienen	wethou-

ders	met	een	aantal	bestuursstijlen	uit	de	voeten	te	kunnen.	Een	bestuursstijl	
is	te	omschrijven	als	een	karakterisering	van	een	natuurlijke	werkwijze.	Het	is	
als	het	ware	een	herkenbaar	gedragspatroon.	Dit	gedragspatroon	wordt	onder	
meer	beïnvloed	door	basiskwaliteiten	en	de	bestuurlijke	vaardigheden	van	de	
wethouder,	maar	ook	door	zijn	persoonlijkheidskenmerken	en	zijn	‘natuurlijke’	
neigingen	en	reflexen.	Een	bestuursstijl	is	situationeel.	Dit	betekent	dat	bij	een	
bepaalde	situatie	een	bepaalde	bestuursstijl	past.	Het	weloverwogen	gebruiken	
van	 een	bestuursstijl	 draagt	 bij	 aan	het	 bestuurlijke	 rendement	 van	de	wet-
houder.

Er	zijn	ten	minste	acht	bestuursstijlen	te	onderscheiden,	maar	op	basis	van	
analyse	en	interviews	zijn	er	vier	onmisbare	bestuursstijlen	voor	wethouders:	
leider	(ook	wel	aanjager	of	koersbepaler	genoemd),	verbinder,	netwerker	(ook	
wel	ambassadeur	genoemd)	en	vernieuwer	(Carabain:	2009).

Een	wethouder	is	in	de	eerste	plaats	een	leider.	Hij	stelt	de	doelen	en	zet	
de	koers	uit.	Hij	toont	leiderschap	door	verantwoordelijkheid	te	nemen	en	de	
eindresultaten	te	formuleren.	De	wethouder	neemt	initiatief	en	stelt	prioritei-
ten.	Verder	 gaat	de	 leider	 confrontaties	 aan	 en	hakt	hij	 knopen	door.	Hij	 is	
een	aanjager,	overziet	het	 krachtenveld,	heeft	overwicht,	 is	 zelfverzekerd	 en	
wilskrachtig.	

Bestuurlijke	 vaardigheden	 die	 bij	 de	 leider	 passen,	 zijn:	 visie,	 weerbaar,	
voortvarend,	beïnvloedingsvermogen,	prioriteiten	stellen,	netwerken	en	com-
municatief.	
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Voorts	moet	een	wethouder	een	verbinder	zijn.	Hij	zorgt	dat	mensen	goed	
kunnen	samenwerken	door	de	groepscohesie	te	versterken,	kaders	te	stellen	en	
ruimte	te	bieden	voor	individuele	prestaties.	De	verbinder	biedt	spirit	en	uitda-
ging	door	gemeenschappelijke	doelstellingen	en	aanpak.	Hij	betrekt	mensen	bij	
besluitvorming,	creëert	draagvlak	en	brengt	conflicten	tot	een	goed	eind.	Hij	is	
toegankelijk	en	een	bruggenbouwer.

Bestuurlijke	 vaardigheden	die	 bij	 de	 verbinder	 passen	 zijn:	 visie,	 interper-
soonlijke	sensitiviteit,	weerbaar,	draagvlak,	netwerken	en	communicatief.

Een	wethouder	 is	ook	een	netwerker.	Hij	onderhoudt	contacten	met	de	
leden	van	de	raad,	met	de	fracties,	met	de	leden	van	het	college,	met	de	regio,	
met	de	ambtelijke	organisatie,	met	zijn	partij	en	achterban,	met	vertegenwoor-
digers	van	maatschappelijke	organisaties,	met	inwoners	en	met	de	media.	Ook	
investeert	 een	 wethouder	 in	 nieuwe	 contacten.	 Hij	 schept	 perspectief	 door	
nieuwe	 mogelijkheden	 te	 zoeken	 en	 zorgt	 voor	 nieuwe	 geldbronnen	 en	 in-
vloedssferen.	Hij	onderhandelt	over	alternatieven	en	heeft	de	status	van	een	
boegbeeld.

Bestuurlijke	vaardigheden	die	bij	de	netwerker	passen,	zijn:	visie,	 interper-
soonlijke	sensitiviteit,	draagvlak,	beïnvloedingsvermogen,	netwerken	en	com-
municatief.

In	de	vierde	plaats	is	een	wethouder	een	vernieuwer.	Hij	heeft	visie,	gene-
reert	nieuwe	ideeën	en	draagt	alternatieven	aan.	Hij	betrekt	anderen	bij	initiatie-
ven	en	zorgt	dat	zij	voldoende	speelruimte	krijgen	om	hun	creativiteit	kunnen	
benutten.	De	vernieuwer	is	toekomstgericht	en	poogt	bestaande	denkkaders	te	
doorbreken	door	aannames	ter	discussie	te	stellen.	Hij	is	ambitieus	en	open	en	
beschikt	over	veel	zelfvertrouwen.

Bestuurlijke	vaardigheden	die	bij	de	vernieuwer	passen,	zijn:	visie,	weerbaar,	
voortvarend,	draagvlak,	innovatiedrang	en	communicatief.

De	keuze	voor	een	passende	bestuursstijl	is	maar	zeer	ten	dele	een	rationele	
afweging.	Veeleer	is	het	intuïtie.	Ervaring	stelt	een	wethouder	in	staat	het	aan	
te	voelen.	Hij	vormt	zich	een	beeld	van	het	proces,	de	inhoud	van	het	dossier	
en	om	wat	voor	verandering	het	gaat.	Daarbij	komen	aspecten	als	urgentie,	af-
hankelijkheid	van	derden	en	politieke	gevoeligheid	van	het	dossier	aan	de	orde.	
Hij	 laat	zich	daarbij	 eventueel	 adviseren	door	collega’s,	beleidsmedewerkers,	
bestuursadviseurs	en	communicatieadviseurs.	Vaak	is	pas	achteraf	vast	te	stel-
len	dat	er	overwegend	gebruik	is	gemaakt	van	een	bepaalde	bestuursstijl.

Bij	het	toepassen	van	een	bestuursstijl	is	het	van	belang	om	zo	dicht	mo-
gelijk	 bij	 de	 eigen	 persoonlijkheid	 te	 blijven.	 Het	 op	 een	 kunstmatige	 wijze	
toepassen	van	een	bepaalde	stijl	komt	geforceerd	over.	Beter	is	het	om	voor-
al	bestuursstijlen	op	authentieke	en	ontspannen	wijze	 toe	 te	passen.	Het	 is	
daarom	goed	 te	weten	welke	persoonlijkheidskenmerken	er	bij	een	bepaalde	
bestuursstijl	passen.	Een	leider	toont	visie,	is	inspirerend,	heeft	lef,	is	sensitief	
en	 is	voortvarend.	Een	verbinder	 is	een	bruggenbouwer,	 toegankelijk,	begrij-
pend,	behulpzaam	en	betrokken.	Een	netwerker	is	ambitieus,	creatief,	sociabel	
en	open.	En	een	vernieuwer	is	ambitieus,	open	en	heeft	zelfvertrouwen.	In	het	
onderstaande	schema	is	dat	uitgewerkt.

Tabel:	Persoonlijkheidskenmerken	bij	bestuursstijlen	

Leider
•		toont	visie
•		is	inspirerend
•		heeft	lef
•		is	sensitief
•		is	voortvarend

Verbinder
•		is	bruggen-

bouwer
•		is	toegankelijk
•		is	begrijpend
•		is	behulpzaam
•		is	betrokken

Netwerker
•		is	ambitieus
•		is	creatief
•		is	sociabel
•		is	open
•		heeft		

zelfvertrouwen

Vernieuwer
•		is	ambitieus	
•		is	open	
•		heeft		

zelfvertrouwen
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Communicatie: de sleutel tot succes 
De	tegenwoordige	politieke	en	maatschappelijke	verhoudingen	vereisen	dat	

een	 wethouder	 over	 uitzonderlijke	 communicatieve	 kwaliteiten	 beschikt.	 Hij	
moet	zijn	beleid	goed	kunnen	verdedigen,	hij	moet	goed	kunnen	debatteren,	
open	staan	voor	een	dialoog	met	burgers	en	dus	goed	kunnen	luisteren,	kun-
nen	overtuigen,	 goede	presentaties	 en	 speeches	 kunnen	geven.	Kortom,	hij	
moet	op	communicatief	vlak	van	alle	markten	thuis	zijn.	

Gezien	het	belang	en	het	politieke	karakter	van	communicatie	kan	het	wen-
selijk	zijn	dat	de	wethouder	zowel	in	de	fase	van	beleidsontwikkeling,	besluit-
vorming	 als	 in	 de	 fase	 van	 beleidsuitvoering	 het	 gesprek	 over	 de	 regie	 over	
communicatieprocessen	aangaat.	

Hierdoor	kan	de	wethouder	actief	worden	betrokken	bij	het	formuleren	van	
strategieën	en	afgeleid	daarvan	bij	het	stellen	van	prioriteiten,	het	formuleren	
van	kernboodschappen,	de	fasering	en	de	timing.	Ook	 is	de	wethouder	dan	
beter	in	staat	om	een	rol	te	spelen	bij	interactieve	beleidsontwikkeling.

Veel	wethouders	delegeren	zowel	de	regie	als	de	uitvoering	van	het	commu-
nicatieve	 handwerk	 aan	 communicatieadviseurs.	 De	 communicatieadviseurs	
verzorgen	de	omgevingsanalyse,	formuleren	de	kernboodschappen,	stellen	de	
communicatiekalender	 op,	 onderhouden	 contacten	 met	 vertegenwoordigers	
van	 de	 media,	 en	 voeren	 overleg	 met	 stakeholders.	 De	 wethouder	 komt	 in	
beeld	voor	een	openingshandeling,	het	houden	van	een	toespraak	of	het	geven	
van	een	interview.	Een	dergelijke	werkwijze	is	een	onderschatting	van	de	bete-
kenis	van	communicatie.

Communiceren	is	voor	een	wethouder	geen	neutrale	activiteit.	Altijd	spelen	
er	politieke	motieven	en	het	bereiken	van	bepaalde	doelen	op	de	achtergrond.	
Met	iedere	handeling	tracht	hij	zijn	omgeving	te	beïnvloeden	en	communicatie	
is	 daarvoor	 een	 heel	 bruikbaar	 instrument.	 Alles	 staat	 in	 het	 teken	 van	 het	
verwerven	 van	 steun,	 het	 verminderen	 van	 weerstanden	 en	 het	 opbouwen	
van	een	profiel.	

“Een bestuurlijk profiel is enerzijds de wijze waarop de wethouder 
geïdentificeerd wenst te worden en anderzijds de perceptie (beeldvor-
ming) van de omgeving. Het opbouwen van een herkenbaar bestuurlijk 
profiel, begint met het stellen van prioriteiten. Er dienen gedurende de 
bestuursperiode enkele meetbare en tot de verbeelding sprekende ver-
anderingen of verbeteringen worden gerealiseerd. Zonder prioriteiten en 
zonder tot de verbeelding sprekende veranderingen is de houdbaarheid 
en herkenbaarheid van het profiel beperkt en vluchtig. Bij het opbouwen 
van een bestuurlijk profiel gaat het met andere woorden om selectief, 
maar doortastend en voortvarend bestuurlijk handelen binnen de eigen 
portefeuille. Hulpmiddelen daarbij zijn indirecte communicatie via de 
media, en directe communicatie met de maatschappelijke omgeving via 
debatten, speeches en actief aanwezig zijn.”

Carabain,	2009

Het	communicatieve	vermogen	van	een	wethouder	wordt	onder	meer	zicht-
baar	op	het	moment	dat	hij	een	speech	geeft.	Om	de	luisteraar	te	enthousiasme-
ren	en	te	overtuigen,	is	het	van	belang	dat	de	wethouder	gelooft	in	wat	hij	vertelt	
en	weet	waar	hij	over	praat.	Het	verhaal	moet	hem	aan	het	hart	gaan,	het	moet	
hem	interesseren.	Maar	passie	alleen	is	niet	voldoende,	een	goede	voorbereiding	
is	onmisbaar.	Zo	bedenkt	de	wethouder	van	te	voren	precies	wat	hij	wil	overbren-
gen	en	met	welk	doel	hij	dit	doet.	Daarnaast	brengt	hij	van	tevoren	een	duidelijke	
structuur	aan.	Gedegen	voorbereiding	is	dan	ook	een	van	de	belangrijkste	basisre-
gels	bij	het	houden	van	speeches.	Een	wethouder	die	zijn	voordracht	niet	oefent,	
loopt	een	groot	risico	weinig	rendement	uit	de	speech	te	halen.	Eentonige,	niet	
doorleefde	voordrachten	zijn	het	resultaat.	Door	het	gebrekkige	gebruik	van	stem	
en	lichaamstaal	pikt	het	publiek	de	boodschap	niet	op	de	beoogde	manier	op.	
Niet	het	betoog	komt	over,	maar	de	ongeïnspireerde	manier	van	spreken.	
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Vaak	 wordt	 gedacht	 dat	 er	 vooral	 met	 woorden	 wordt	 gecommuniceerd.	
Maar	bij	elk	woord	dat	we	spreken,	zenden	we	ook	non-verbaal	signalen	uit.	
Uit	onderzoek	van	Mehrabian	blijkt	dat	van	een	boodschap	7	procent	verbaal	
wordt	overgedragen	(woorden),	38	procent	vocaal	(toon,	tempo	en	volume)	
en	55	procent	visueel	(houding,	beweging	en	gebaren).	Die	regel	geldt	uiter-
aard	ook	voor	wethouders	(Tuyl	en	Hauwert:	2007).	

Naarmate	een	bestuurder	verbaal	sterker	 is	ontwikkeld,	 is	het	vanzelfspre-
kender	dat	hij	gezag	heeft	en	als	invloedrijk	bekend	staat.	Een	wethouder	die	
zwak	is	in	het	voeren	van	debatten	of	het	geven	van	speeches,	bouwt	minder	
makkelijk	gezag	op.	Hij	 loopt	het	 risico	een	 reputatie	op	 te	bouwen	als	een	
zwakke	bestuurder.	Uiteraard	zijn	debat-	en	speechvaardigheden	niet	de	enige	
kwaliteiten	 die	 bepalen	 of	 hij	 een	 reputatie	 heeft	 van	 een	 zwakke	 of	 sterke	
bestuurder.	Het	tot	een	goed	eind	brengen	van	een	lastig	dossier,	heeft	grote	
invloed	op	de	beeldvorming	over	een	wethouder.	Als	dat	lukt,	heeft	hij	leider-
schap	getoond,	partijen	bij	elkaar	gebracht	en	steun	verworven	in	de	fase	van	
besluitvorming.	

Om	 succesvol	 met	 stakeholders	 te	 communiceren,	 kan	 een	 wethouder	
een	 beroep	 doen	 op	 diverse	 communicatiestijlen.	 Soms	 beoogt	 de	 bestuur-
der	 te	 informeren	 (meeweten).	 De	 bestuurder	 heeft	 dan	 de	 rol	 van	 zender.		
In	sommige	gevallen	wil	de	bestuurder	vooral	meningen	horen	(meepraten).		
De	bestuurder	heeft	dan	de	rol	van	luisteraar.	Het	kan	ook	zijn	dat	de	bestuur-
der	 in	gesprek	wil	 (meedenken).	De	bestuurder	zorgt	dat	er	een	dialoog	 tot	
stand	komt.	Ten	slotte	kan	een	bestuurder	beogen	dat	stakeholders	inhoudelijk		
participeren.	Hij	wil	via	coproductie	 iets	samen	tot	stand	brengen,	of	ervoor		
zorgen	dat	de	stakeholder	de	uitvoering	voor	hun	rekening	nemen	(meebeslissen).		
De	 bestuurder	 creëert	 de	 voorwaarden	 om	 participatie	 mogelijk	 te	 maken	
(Carabain:	2009).	De	toepassing	van	een	communicatiestijl	en	de	rol	van	de	

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

stakeholder/burger	wordt	duidelijk	in	het	volgende	schema:

Om	succesvol	 te	communiceren,	 is	het	belangrijk	dat	een	wethouder	kan	
schakelen	tussen	de	vier	communicatiestijlen.	Daarbij	is	van	belang	dat	hij	een	
scherp	beeld	heeft	van	de	rol	die	hij	van	zijn	gesprekspartners	verwacht.	De	
mate	waarin	burgers	worden	betrokken	bij	het	vormgeven	van	het	beleid	wordt	
wel	omschreven	als	participatieladder.	

Schematisch	ziet	dat	er	als	volgt	uit:

Doel van de bestuurder

•		Zenden

•		Luisteren

•		Dialoog	aangaan

•		Participeren

Rol van de stakeholder of burger

•		Meeweten	(informeren)

•		Meepraten	(inspraak,	raadplegen)

•		Meedenken	(adviseren)

•		Meebeslissen	(coproductie)
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Een	handig	overzicht	voor	het	gestalte	geven	van	burgerparticipatie	is	ont-
wikkeld	door	de	Nationale	ombudsman.	Deze	heeft	een	participatiewijzer	ont-
wikkeld	met	10	spelregels.	In	bijlage	F	is	deze	participatiewijzer	opgenomen.	

Om	succesvol	 te	communiceren,	 is	het	belangrijk	dat	een	wethouder	kan	
schakelen	tussen	de	vier	communicatiestijlen.	Daarbij	is	van	belang	dat	hij	een	
scherp	beeld	heeft	van	de	rol	die	hij	van	zijn	gesprekspartner	verwacht.	

De	communicatiestijlen	worden	toegepast	vanuit	bepaalde	bestuursstijlen.	
Nadere	analyse	leert	dat	niet	alle	communicatiestijlen	vanzelfsprekend	bij	elke	
bestuursstijl	kunnen	worden	toegepast.	Zo	zijn	een	leider	en	een	vernieuwer	
in	beginsel	geen	luisteraar.	En	een	verbinder	en	een	netwerker	zijn	van	nature	
geen	zenders.	Het	 is	 belangrijk	 om	bij	 de	 toepassing	 van	de	bestuursstijlen	
rekening	te	houden	met	deze	valkuilen.	 In	een	schema	ziet	een	en	ander	er	
als	volgt	uit.

Tabel:	Bestuursstijlen	en	communicatiestijlen

Een beetje 
integer 
kan niet
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Oud-minister	Dales

Zenden
Luisteren
Dialoog
Participeren

Leider
+

+
+

Verbinder

+
+
+

Netwerker

+
+
+

Vernieuwer
+

+
+
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IIn	de	Kieswet	en	de	Gemeentewet	zijn	 rondom	de	verkiezingen	 tot	 in	de-
tail	geregeld	hoe	de	start	van	een	nieuw	college	dient	te	verlopen.	Ook	de		
beëdiging	is	vrij	exact	bij	wet	bepaald.	De	wijze	van	collegevorming	echter	
is	‘vormvrij’.
Collegevorming	heeft	daardoor	vaak	de	zweem	van	achterkamertjespolitiek	
en	machtspelletjes.	Vooral	de	‘verliezers’	zullen	dat	suggereren.	Verschillende	
gemeenten	hebben	geëxperimenteerd	met	openbare	vergaderingen	rondom	
coalitievorming.	De	realiteit	is	dat	buiten	die	openbare	vergaderingen	om	er	
natuurlijk	toch	overleg	is	tussen	de	verschillende	onderhandelaars.

Er	valt	geen	standaardaanpak	te	formuleren	voor	collegeonderhandelingen.	
Wat	wenselijk	 is,	bepalen	betrokkenen	zelf.	Dat	kan	variëren	tussen	samen-
werking	op	grond	van	een	meerderheid	of	wisselende	meerderheden.	Of	op	
grond	van	wat	de	raad	als	collectief	wenst,	een	collegeprogramma	of	raadspro-
gramma	(op	grond	van	een	vaste	of	een	wisselende	meerderheid	in	de	raad).	
Er	zijn	veel	smaken.	

Als	de	onderhandelingen	vrijwel	zijn	afgerond,	kan	het	ook	nuttig	zijn	als	de	
burgemeester	met	de	kandidaat-wethouders	kennismaakt.	Tijdens	dit	gesprek	
kunnen	onder	meer	 integriteitkwesties	aan	de	orde	worden	gesteld	waarmee	
kandidaat-wethouders	rekening	moeten	houden.	Wanneer	het	risico	van	be-
langenverstrengeling	aanwezig	is,	moet	hier	een	zwaarwegend	punt	van	wor-
den	gemaakt.
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De portefeuilleverdeling 
Sinds	de	invoering	van	het	dualisme	bij	gemeenten	is	de	verdeling	van	porte-

feuilles	minder	afhankelijk	van	de	omvang	van	de	fractie	in	de	raad.	Het	is	sinds	
2002	gebruikelijker	om	een	aantal	qua	beleidsterreinen	samenhangende	porte-
feuilles	te	construeren.	Hiervoor	gelden	geen	regels.	De	onderhandelaars	moeten	
er	met	elkaar	uitkomen.	Meestal	heeft	de	grootste	partij	de	eerste	keuze.	Soms	
valt	daarbij	de	keuze	op	de	status	van	Financiën	of	Ruimtelijke	ordening.	Soms	
ook	voor	een	terrein	dat	 in	de	komende	periode	op	veel	maatschappelijke	be-
langstelling	kan	rekenen.	Voor	middelgrote	gemeenten	is	een	veel	voorkomende	
verdeling	‘ruimtelijke	ordening’,	‘financiën’,	‘openbare	werken’	en	‘welzijn’,	alle	
vier	aangevuld	met	een	aantal	beleidsterreinen.	Het	spreekt	vanzelf	dat	naarmate	
een	gemeente	groter	wordt,	de	breedte	van	de	portefeuille	afneemt.	

In	heel	kleine	gemeenten	is	de	burgemeester	de	enige	fulltime	bestuurder.	
Vaak	 krijgt	 de	 burgemeester	 dan	 de	 zwaarste	 portefeuille.	 Naarmate	 de	 ge-
meente	groter	is	en	er	meer	fulltime	wethouders	zijn,	is	de	portefeuille	van	de	
burgemeester	kleiner.	Ook	hiervoor	zijn	geen	regels,	met	uitzondering	uiteraard	
voor	de	rijkstaken	die	wettelijk	aan	de	burgemeester	toevallen.	In	de	praktijk	
gunnen	 de	 onderhandelaars	 de	 burgemeesters	 doorgaans	 een	 aantal	 weinig	
beleidsgevoelige	zaken,	zoals	personeelszaken,	automatisering	en	communi-
catie.	

Elke	 gemeente	 heeft	 wel	 een	 paar	 hoofdpijndossiers.	 Voor	 een	 nieuwe	
wethouder	is	niet	altijd	direct	duidelijk	welke	dat	zijn,	laat	staan	hoe	deze	aan	
te	pakken.	Vaak	heeft	de	vorige	wethouder	een	overdrachtsdossier	opgesteld.	
Het	 is	nuttig	dit	aandachtig	door	te	nemen	en	een	gesprek	aan	te	gaan	met	
de	vorige	portefeuillehouder.	Ook	is	belangrijk	om	een	aantal	inhoudelijke	en	
diepgaande	gesprekken	te	voeren	met	de	gemeentesecretaris.	In	geval	de	vorige	
portefeuillehouder	gedwongen	 is	 te	vertrekken,	ontbreekt	er	veelal	 een	over-
drachtsdossier.	Indien	het	er	wel	is,	kan	dit	gekleurd	zijn.	

“De coalitieonderhandelingen werden in mijn gemeente op een vrij ou-
derwetse manier voorgezeten door de nestor van de vorige raad. Deel-
nemers mochten om de beurt hun standpunten doorgeven. Het was een 
vrij kil proces van geven en nemen, winst en verlies. Zelf had ik vooral 
moeite om vanuit de taal van de verkiezingscampagne over te schakelen 
naar de gemeenschappelijkheid binnen de coalitie.”

Oud-wethouder	in	een	plattelandsgemeente

Tijdens	zijn	eerste	vergadering	in	nieuwe	samenstelling	kan	de	nieuwe	raad	
overgegaan	 tot	benoeming	van	de	nieuwe	wethouders.	De	 raad	 is	 -	 binnen	
wettelijke	marges	-	vrij	om	het	aantal	wethouders	te	bepalen.	

De	groep	personen	waaruit	de	gemeenteraad	wethouders	kan	benoemen,	
is	groot.	Een	wethouder	kan	uit	de	nieuwgekozen	raad	gerekruteerd	worden,	
maar	 evengoed	 op	 de	 kandidatenlijst	 voor	 de	 verkiezingen	 hebben	 gestaan	
zonder	te	zijn	gekozen,	of	zelfs	in	het	geheel	niet	op	de	lijst	hebben	gestaan.	
De	wethouder	moet	wel	in	de	gemeente	wonen,	maar	de	raad	kan	daar	weer	
ontheffing	voor	verlenen.	Wethouders	van	buiten	de	gemeente	mogen	niet	in	
hun	woongemeente	raadslid	zijn.	Ook	kan	hij	niet	in	meer	dan	één	gemeente	
wethouder	zijn.

Beëdiging	 is	vrij	 exact	bij	wet	geregeld.	De	ambteed	of	belofte	vindt	u	 in	
bijlage	B.	Het	bestaat	in	feite	uit	twee	gedeelten:	de	zuiveringseed	en	de	ambts-
eed.	De	raad	moet	een	gedragscode	vastgesteld	hebben.	
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Te	denken	valt	aan	de	volgende	thema’s	en	specificaties:

A.	Context
•		eigen	rolopvatting	als	wethouder;
•		politieke	stabiliteit;
•		ambities	van	raad	en	college.

B.	Werkwijzen
•		protocollering;
•		financiële	handelingsruimte;
•		rolopvattingen;
•		kwaliteiten;
•		planning	en	control;
•		beroep	en	bezwaar.

C.	Samenwerkingspatronen
•		machtsbalans;
•		eventueel	domeinoverschreiding;
•		overlegvormen;
•		zelfstandige	positionering;
•		focus.

Binnen	deze	aandachtsvelden	zou	u	specifiek	kunnen	letten	op	thema’s	als	in-
tegriteit,	kwaliteit	van	de	dienstverlening,	communicatie,	burgerparticipatie,	rela-
tie	met	regiogemeenten,	en	contacten	met	de	provincie,	Den	Haag	en	Brussel.

Documentenstudie
Als	het	wethouderschap	nieuw	voor	u	is,	stelt	u	zich	dan	op	de	hoogte	van	

de	fundamentele	wet-	en	regelgeving	en	het	vakjargon.	Koop	of	leen	alle	nood-
zakelijke	boeken	en	vraag	aan	de	secretaris	om	u	alle	relevante	documenten	te	

Bezint eer ge begint
Het	wethouderschap	is	geen	gewone	functie.	Het	betreft	een	functie	in	een	

buitengewoon	 complexe	 omgeving	 waarvoor	 een	 groot	 aantal	 bestuurlijke	
competenties	nodig	 is.	Dit	verklaart	 tevens	waarvoor	het	 inwerken	een	even	
belangrijke	als	tijdrovende	aangelegenheid	is.	Er	moet	minimaal	rekening	wor-
den	gehouden	met	een	inwerkperiode	van	9	tot	12	maanden.		

Het	is	belangrijk	om	vooraf	enige	beeld	te	hebben	van	uw	prioriteiten.	Als	u	
uw	nieuwe	werkterrein	niet	betreedt	met	op	zijn	minst	een	vaag	omlijnd	idee	
van	wat	u	als	wethouder	wilt	bereiken	en	welke	obstakels	u	daarbij	kunt	aan-
treffen,	dan	bent	u	overgeleverd	aan	de	omstandigheden.	Er	bestaat	dan	een	
grote	kans	dat	u	op	basis	van	zelfvertrouwen,	enthousiasme	en	trial	and	error	
aan	de	slag	gaat,	en	sterk	afhankelijk	wordt	van	diegenen	die	u	inwerken	en	
u	informatie	verschaffen.	Een	goede	voorbereiding	kan	er	aan	bijdragen	dat	u	
zich	niet	te	lang	een	kat	in	een	vreemd	pakhuis	voelt.	Hieronder	volgen	enkele	
suggesties	om	goed	beslagen	ten	ijs	te	komen.

“Ik kreeg van mijn oude werkgever alle ruimte, men hielp bij het snelle 
afscheid en was eigenlijk wel trots op het feit dat een medewerker het 
tot wethouder geschopt had.”

Oud-wethouder	in	een	kleine	gemeente

Teneinde	uw	nieuwe	werksituatie	bewust	en	gericht	in	kaart	te	brengen,	is	
het	zinvol	om	een	gestructureerde	omgevingsverkenning	binnen	uw	gemeente	
te	maken.	Benoem	voor	uzelf	concrete	aandachtsvelden	en	zorg	dat	u	formeel	
en	informeel	informatie	op	deze	gebieden	krijgt.	
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het	college	van	de	laatste	maanden	door	te	nemen	en	te	bekijken	wat	hier	in	de	
lokale	pers	over	is	geschreven.

Bewustwording en reflectie
Het	is	in	de	voorbereidingsfase	essentieel	dat	u	grip	krijgt	op	uw	taken	en	

bevoegdheden.	Daarbij	heeft	verdieping	in	uw	kernportefeuille	de	hoogste	prio-
riteit.	Daarnaast	moet	u	zich	een	beeld	vormen	van	uw	dagelijkse	werksituatie,	
de	 procedures,	 het	 Reglement	 van	 orde,	 de	 belangrijkste	 beleidsthema’s	 en	
eventuele	knelpunten.	Neem	in	deze	wirwar	van	nieuwe	indrukken	regelmatig	
tijd	voor	reflectie	en	verdieping.

Concrete-doelentips:
1.  Focus op de doelen uit het verkiezingsprogramma van uw eigen 

partij die zijn ‘verzilverd’ in het coalitieakkoord en die in uw porte-
feuille zitten.

2.  Ga na of uw doelen echt SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Accepta-
bel, Realistisch en Tijdgebonden.

3.  Schrijf die doelen op een kaartje en zet het kaartje op uw bureau 
tussen de koffie en de telefoon.

4.  Onderzoek en analyseer; gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen.

5.  Durf bij die doelen groot te denken en te dromen.
6.  Haal de juiste mensen erbij, want alleen kunt u het niet.
7.  Laat zien dat u doorzettingsvermogen hebt, maar dat u ook flexibel 

bent.
8.  Heb geduld en hou er vertrouwen in dat het goed komt. 
9.  Hou vast aan uw keuzes, anders eindigt u ‘ergens halverwege’.
10.  Doe voor deze doelen een extra stap. 

geven.	Denk	ook	aan	vakliteratuur,	zoals	Binnenlands	Bestuur,	VNG-magazine,	
Republic,	nieuwsbrieven	over	vakinhoudelijke	thema’s.	Documenten	die	u	tij-
dens	de	voorbereidingsfase	kunt	raadplegen	zijn	onder	meer:

•		verslagen	van	het	managementteam	en	het	portefeuilleoverleg;
•		raads-	en	collegeverslagen;
•		programmabegroting	(met	name	de	risicoparagraaf);
•		voorjaars-/kader-/najaarsnota;
•		jaarverslag	van	de	rekenkamer;
•		productenbegroting	en	afdelingsplannen;
•		management	letter;
•		sociaal	jaarverslag;
•		midterm	review;
•		burgerjaarverslag;
•		periodieke	rapportages	van	de	ombudsman/vrouw;
•		website	van	de	gemeente.

In	het	begin	dient	u	vooral	een	beeld	op	hoofdlijnen	te	krijgen.	Zo	is	in	dit	
stadium	een	programmabegroting	makkelijker	te	raadplegen	dan	een	produc-
tenbegroting.

Gesprekken	met	stakeholders	zijn	onmisbaar.	Uit	de	documenten	zult	u	niet	
alle	noodzakelijke	informatie	krijgen,	het	gesprek	is	noodzakelijk.	Het	gesprek	is	
ook	hét	moment	om	door	te	vragen	op	die	issues	die	naar	aanleiding	van	uw	
dossieronderzoek	nog	niet	geheel	duidelijk	zijn	geworden.

Oriënteren via internet en lokale media
Maak	veel	gebruik	van	internet	om	u	te	oriënteren.	Als	u	via	Google	of	Wiki-

pedia	namen	intoetst	van	raadsleden,	wethouders	of	oud-burgemeesters	komt	
u	al	snel	aardige	wetenswaardigheden	tegen.	Probeer	in	uw	voorbereidingspe-
riode	een	paar	raads-	en	collegevergaderingen	te	volgen	via	de	lokale	media	of	
via	internet.	Ook	is	het	handig	om	de	raadsverslagen	en	besluitenlijsten	van	
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Wethouders	moeten	als	uitgangspunt	hebben	dat	er	democratische	controle	
is	(in	de	vorm	van	de	raad	en/of	de	rekenkamer)	en	moeten	steeds	bereid	zijn	
verantwoording	af	te	leggen.	Alle	dossiers	moeten	openbaar	zijn.

Naast	bewustwording	en	mentaliteit	is	ook	een	systeem	van	checks and 
balances	nodig.	Dat	kan	door	bijvoorbeeld	een	organisatiestructuur	die	inte-
griteit	 bevordert	 en	 het	 invoeren	 van	 controlemechanismen.	 Het	 merendeel	
van	 de	 gemeenten	 heeft	 inmiddels	 wel	 de	 gedragsregels	 opgesteld,	 meestal	
analoog	aan	het	model	van	de	VNG.	Echter	het	gevaar	van	een	‘dode	letter’	
ligt	op	de	loer.

Tips op het gebied van integriteit
•  Vermijd in de uitoefening van het wethouderschap iedere vorm van 

belangenverstrengeling en voorkom ook de schijn van belangenver-
strengeling.

•  Ga na of hierover heldere afspraken in de raad zijn vastgelegd.
•  Geef alle nevenfuncties aan en publiceer ze op de site van de ge-

meente.
•  Maak in de raad afspraken over de melding van financiële belangen 

die kunnen leiden tot belangenverstrengeling.
•  Maak in de raad afspraken over deelname aan stemmingen in geval 

van (schijn van) belangenverstrengeling.

Het	kabinet	heeft	op	voorstel	van	minister	Ter	Horst	en	staatssecretaris	Bijle-
veld	in	het	vroege	voorjaar	van	2009	de	beginselen	voor	goed	openbaar	bestuur	
vastgelegd	in	een	code.	Ook	gemeenten	wordt	uitgenodigd	om	aan	de	hand	
van	de	code	naar	zichzelf	te	kijken	en	het	functioneren	te	verbeteren.	Voor	wet-
houders	is	dit	een	belangrijke	code	die	aandacht	verdient.	Deze	‘Code goed 
openbaar bestuur’	bevat	de	volgende	zeven	beginselen:	

Integriteit en de Code goed openbaar bestuur

U	bent	wethouder	om	het	algemeen	belang	te	dienen.	U	bent	er	voor	alle	
burgers.	 En	 omdat	 de	 gemeente	 vaak	 een	 monopoliepositie	 heeft,	 stelt	 dat	
hoge	 eisen	 aan	de	 kwaliteit	 van	het	openbaar	bestuur	 en	haar	 ambtenaren.	
Integriteit	is	daarbij	erg	belangrijk.	Integriteitdiscussies	tasten	het	vertrouwen	
in	en	de	legitimiteit	van	het	openbaar	bestuur	aan.	U	legt	niet	voor	niets	een	
zuiveringseed	af	bij	het	aantreden.	Het	was	minister	Dales	(‘Een	beetje	integer	
kan	niet’)	die	de	integriteit	van	het	openbaar	bestuur	weer	nadrukkelijk	op	de	
agenda	heeft	geplaatst.	

“In mijn eerste maanden als wethouder had ik het idee dat ik de ge-
meente wel even af zou maken. Ik zette mijn tanden in alle dossiers 
die op mijn pad kwamen. Ik merkte al snel dat het gebrek aan focus ten 
koste ging van de resultaten. Als ik het nogmaals doe, stel ik vooraf 
hooguit een handvol prioriteiten. Daarmee zou ik aan de slag gaan en 
de rest laat ik liggen voor mijn opvolger.”

Oud-wethouder	in	een	middelgrote	gemeente

Integriteit	valt	of	staat	bij	mentaliteit	en	bewustwording.	U	lost	het	niet	op	
met	een	mooie	nota	als	deze	de	bewustwording	niet	stimuleert.	Wethouders	
moeten	zich	steeds	bewust	zijn	dat	zij	voor	de	gemeenschap	werken	en	dat	
zij	gemeenschapsgeld	gebruiken.	Juist	als	er	‘niets	aan	de	knikker	is’	dient	de	
discussie	over	integriteit	gevoerd	te	worden.	Na	een	incident	is	het	te	laat.	Het	
is	dus	van	belang	om	alert	te	zijn	en	voorbeeldgedrag	te	tonen.

In	praktische	zin	komen	integriteitkwesties	boven	water	bij	zaken	als	aanbe-
stedingen,	het	indienen	van	declaraties	of	het	aanvaarden	van	nevenfuncties.	
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Dit	zijn	stuk	voor	stuk	beginselen	die	voor	u	als	wethouder	van	belang	zijn.	
U	heeft	er	dagelijks	mee	te	maken.	Door	de	genoemde	beginselen	met	enige	
regelmaat	bespreekbaar	te	maken,	kunt	u	de	Code	levend	houden.	

Complementair	 aan	bovengenoemde	 code	heeft	 het	 rijk,	 in	de	 zomer	 van	
2009,	met	de	publicatie	Verantwoordelijk	burgerschap;	Een	kwestie	van	geven	
en	nemen	de	aftrap	gegeven	voor	een	brede	discussie	over	verantwoordelijk	bur-
gerschap.	Respect,	betrokkenheid	bij	elkaar,	gerichtheid	op	de	toekomst	en	inzet	
voor	de	samenleving	zijn	de	vier	belangrijkste	elementen	van	burgerschap.	

Van	de	zijde	 van	het	 rijk	wordt	 geconstateerd	dat	onze	maatschappelijke	
spelregels	niet	meer	voor	iedereen	even	helder	zijn.	De	overheden	hebben	een	
verantwoordelijkheid	 voor	 het	 bevorderen	 van	 sociale	 samenhang,	 gemeen-
schapszin	en	solidariteit.	Belangrijk	is	het	om	daarbij	uit	te	gaan	van	waarden	
die	 van	onderop	 komen	 en	niet	 van	bovenaf	worden	opgelegd.	Het	 rijk	wil	
komen	tot	een	Handvest	verantwoordelijk	burgerschap.	Het	is	complementair	
aan	de	Code	goed	openbaar	bestuur.

Een vliegende start
Wethouders	moeten	een	vliegende	start	maken.	Opzegtermijnen	van	vorige	

banen,	 doen	 niet	 ter	 zake.	 Zelden	 wordt	 een	 werknemer	 gehouden	 aan	 de	
afgesproken	opzegtermijn,	want	het	ambt	roept	en	dat	is	nog	steeds	van	een	
‘hogere	orde’.	 Een	geheel	nieuwe	start	 in	een	geheel	nieuwe	 functie	zal	het	
zelden	zijn.	Over	het	algemeen	komt	u	als	wethouder	uit	de	gemeente	zelf	en	
bent	u	al	actief	op	plaatselijk	politiek	niveau.	Onderschat	uw	informatieach-
terstand	echter	niet.	De	hoeveelheid	noodzakelijke	informatie	die	u	de	eerste	
weken	en	maanden	eigen	moet	maken,	is	groot.	Er	valt	veel	‘in	te	lezen’	en	bij	
te	praten	met	nieuwe	relaties.	Om	die	vliegende	start	goed	te	kunnen	maken,	
volgen	hier	wat	tips:

1.  Openheid en integriteit 
  Het	bestuur	is	open	en	integer	en	maakt	duidelijk	wat	het	daaronder	ver-

staat.	Het	bestuur	geeft	in	zijn	gedrag	het	goede	voorbeeld,	zowel	binnen	
de	organisatie	als	daarbuiten.	

2. Participatie 
	 	Het	bestuur	weet	wat	er	leeft	in	de	maatschappij	en	laat	zien	wat	het	daar-

mee	doet.	

3. Behoorlijke contacten met burgers 
	 	Het	bestuur	zorgt	ervoor	dat	hijzelf	en	de	organisatie	zich	behoorlijk	gedra-

gen	in	contacten	met	burgers.	

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid 
	 	Het	bestuur	maakt	de	doelen	van	de	organisatie	bekend	en	neemt	de	beslis-

singen	en	maatregelen	die	nodig	zijn	om	de	gestelde	doelen	te	behalen.	

5. Legitimiteit 
	 	Het	bestuur	neemt	de	beslissingen	en	maatregelen	die	het	mag	nemen	en	

die	in	overeenstemming	zijn	met	geldende	wet-	en	regelgeving.	De	beslis-
singen	zijn	te	rechtvaardigen.	

6. Lerend en zelfreinigend vermogen 
	 	Het	bestuur	verbetert	zijn	prestaties	en	die	van	de	organisatie,	en	richt	de	

organisatie	hier	op	in.	

7. Verantwoording 
	 	Het	bestuur	is	bereid	zich	regelmatig	en	ruimhartig	jegens	de	omgeving	te	

verantwoorden.	
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6.		Inlezen	vergt	de	eerste	weken	veel	tijd.	Het	meest	effectief	is,	als	u	eerst	
de	in	te	lezen	dossiers	doorwerkt	en	daarna	gesprekken	met	betrokkenen	
aangaat	om	open	vragen	helder	te	krijgen.	Vervolgens	kunt	u	voor	uzelf	
prioriteiten	stellen,	zodat	u	niet	als	een	jonge	hond	met	allerlei	dossiers	
tegelijk	aan	de	slag	gaat.

Wie	de	eerste	honderd	dagen	als	nieuwe	wethouder	zonder	kleerscheuren	
doorkomt,	mag	opgelucht	ademhalen.	Want	mislukken	of	slagen	hangt	vaak	
af	van	die	eerste	periode.	

Loco-burgemeesterschap en crisismanagement 
In	de	eerste	collegevergadering	wordt	een	volgorde	voor	het	loco-burgemees-

terschap	bepaald.	Colleges	gaan	daar	wisselend	mee	om.	In	veel	gemeenten	
geldt	het	principe	dat	de	langst	zittende	wethouder	de	eerste	loco-burgemees-
ter	 is.	Dat	kan	een	wethouder	van	een	kleine	partij	zijn.	Er	zijn	ook	colleges	
waar	de	grootte	van	de	raadsfractie	bepalend	is,	of	waarbij	het	een	onderdeel	
van	de	collegeonderhandelingen	is.	Dat	laatste	is	strikt	genomen	niet	juist:	het	
is	aan	het	college	zelf	om	die	volgorde	te	bepalen,	niet	aan	de	raad.

Het	is	van	belang	dat	de	loco-burgemeester	zich	zo	snel	mogelijk	verdiept	
in	de	verkorte	versie	van	het	rampenplan	en/of	het	vademecum	crisisbeheer-
sing.	Bij	de	handhaving	van	openbare	orde	en	veiligheid	kunt	u	indien	nodig	
op	grond	van	een	noodverordening	vergaande	maatregelen	nemen,	zoals	de	
evacuatie	van	een	gebied	bij	dreigende	overstromingen	of	het	afsluiten	van	een	
gedeelte	van	een	straat	bij	een	grote	politieactie.	

In	geval	van	een	calamiteit	of	crisis	wordt	u	gealarmeerd	door	de	gemeen-
schappelijke	meldkamer	van	de	veiligheidsregio.	U	kunt	zonodig	de	alarmering	
verifiëren	 bij	 uw	 commandant	 van	 de	 brandweer	 of	 uw	 gebiedschef	 bij	 de	
politie.	U	hebt	vervolgens	de	volgende	mogelijkheden:

1.		Wees	u	bewust	van	uw	nieuwe	rol.	Als	u	voorheen	raadslid	en	ambtenaar	
in	een	buurgemeente	was,	dan	is	uw	positie	anders	dan	wanneer	u	een	
‘wethouder	van	buiten’	bent	die	uit	het	bedrijfsleven	komt.	Weet	waar	uw	
zwakke	plekken	zitten.

2.		Sta	op	een	overdrachtsdossier	van	uw	voorgangers.	Het	belang	van	een	
overdrachtsdossier	 is	 groot.	Politieke	verantwoordelijkheid	 speelt	hierbij	
een	rol	als	de	vraag	later	gesteld	wordt	of	u	van	bepaalde	zaken	afwist.	
Het	geldt	ook	voor	uw	vertegenwoordigende	 rollen	 in	 ‘clubs	buiten	de	
deur’,	 zoals	 Gemeenschappelijke	 regelingen,	 stichtingsbesturen	 enzo-
voort.	 U	 bent	 politiek	 verantwoordelijk	 voor	 uw	 eigen	 besluiten,	 maar	
ook	voor	hetgeen	uw	voorgangers	hebben	gedaan.

3.		Vraag	(als	dat	niet	automatisch	gebeurt)	interviews	aan	met	belangrijke	
spelers	in	het	gemeentehuis.	Eerst	intern	(directieleden,	afdelingshoofden	
en	projectleiders)	 later	extern	(stakeholders	op	het	gebied	van	uw	por-
tefeuille).	Richt	u	daarbij	op	de	 spelregels	 van	bedrijfsvoeringsaspecten	
enerzijds	en	beleidsaspecten	anderzijds.	De	vraag	is	telkens:	welke	risico’s	
zijn	er,	hebben	we	die	in	beeld	en	hoe	sturen	we	op	die	risico’s?

4.		Bouw	van	het	begin	af	aan	een	goede	relatie	met	ambtenaren	op.	Zonder	
hun	 bijstand	 bent	 u	 nergens.	 Ga	 goed	 na	 wat	 de	 codes	 en	 huisregels	
zijn.	Bij	de	ene	gemeente	lopen	wethouders	makkelijk	bij	alle	ambtenaren	
binnen	en	omgekeerd,	bij	andere	gemeenten	praten	wethouders	eigenlijk	
alleen	met	afdelingshoofden	of	directieleden.	Koester	ze	allemaal,	maar	
in	het	bijzonder	uw	communicatieadviseur,	secretaresses	en	de	gemeen-
tebodes.

5.		Bespreek	met	uw	secretaresse	wat	haar	ervaring	in	de	omgang	en	werk-
wijze	met	wethouders	is	en	wat	u	van	belang	vindt.	Hierdoor	kunt	u	we-
derzijdse	verwachtingen	afstemmen.	Evalueer	deze	afspraken	na	verloop	
van	tijd	met	elkaar.	Overigens	is	er	in	kleinere	gemeenten	niet	altijd	een	
bestuurssecretariaat	aanwezig.	
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•		GRIP 2:	Er	wordt	een	‘commando	plaats	incident’	ingesteld.	Deelnemers	
zijn	GHOR,	politie,	brandweer	en	de	piketfunctionaris	van	de	gemeente.	
U	roept	de	kernbezetting	van	het	GBT	bijeen.

•	 GRIP 3:	Er	is	sprake	van	een	ramp.	GBT	en	ROT	worden	volledig	operati-
oneel.	U	wijst	een	operationeel	leider	aan.

•		GRIP 4:	Wanneer	meerdere	gemeenten	bij	de	calamiteit	betrokken	zijn,	
wordt	opgeschaald	naar	GRIP	4	en	 is	de	aansturing	 in	handen	van	een	
regionaal	 coördinerend	 beleidsteam,	 met	 als	 voorzitter	 de	 Commissaris	
van	de	Koningin.

Bij	crisisbeheersing	heeft	u	als	loco-burgemeester	de	volgende	taken:
•		voorzitten	van	het	GBT;
•		initiatief	nemen	tot	het	houden	van	vergaderingen	met	het	GBT;
•		vaststellen	wie	bij	deze	vergaderingen	aanwezig	dienen	te	zijn;
•		nemen	van	de	noodzakelijke	bestuurlijke	beslissingen;
•		voorlichten	van	de	pers;
•		communicatie	met	andere	betrokken	bestuurders;
•		communicatie	met	getroffenen,	hulpverleners	en	anderen.

Voor	 gedetailleerde	 informatie	 kunt	u	het	 rampenplan	of	het	 vademecum	
crisisbeheersing	van	uw	gemeente	raadplegen.	 Informeer	hiernaar	bij	uw	ge-
meentesecretaris,	brandweercommandant	of	ambtenaar	openbare	orde	en	vei-
ligheid.

Inbewaringstelling
Het	kan	voorkomen	dat	u	als	loco-burgemeester	een	melding	krijgt	over	een	

persoon	die	een	gevaar	voor	zichzelf	of	de	omgeving	vormt.	In	overleg	met	een	
arts	of	psychiater	moet	u	dan	een	inbewaringstelling	(IBS)	afgeven.	Informeer	
bij	uw	gemeentesecretaris	of	ambtenaar	veiligheid	naar	de	precieze	procedure.

•		alarmeren	van	het	gemeentelijk	beleidsteam	(GBT);
•		voorwaarschuwen	van	het	GBT;
•		ter	plaatse	gaan.

Zodra	blijkt	dat	gemeentelijke	acties	 in	gang	moeten	worden	gezet,	moet	
u	kiezen	voor	de	eerste	optie,	ook	al	is	niet	het	hele	GBT	nodig.	Overleg	met	
de	ambtenaar	rampenbestrijding	van	uw	gemeente.	Deze	draagt	zorg	voor	het	
voorwaarschuwen	 of	 alarmeren	 van	 respectievelijk	 het	 gemeentelijk	 beleids-
team,	het	gemeentelijk	coördinatieteam	en	de	hoofden	actiecentra.

“Toen ik net loco-burgemeester was, had ik eigenlijk geen idee hoe 
het rampenplan werkte. Achteraf ben ik blij dat er in die periode geen 
ernstige dingen zijn gebeurd.” 

Loco-burgemeester	van	een	kleine	gemeente

Het	is	goed	om	te	weten	dat	er	vijf alarmfasen	bestaan,	die	met	de	term	
GRIP	worden	aangeduid.	Al	naar	gelang	de	aard	van	de	calamiteit	zult	u	als	
loco-burgemeester	moeten	beslissen	of	u	opschaalt.	Het	gaat	om	de	volgende	
vijf	fasen:

•		GRIP 0:	Motorkapoverleg	tussen	politie,	brandweer	en	ambulancedienst.	
Het	incident	vraagt	om	een	gecoördineerde	aanpak.

•		GRIP 1:	Er	wordt	een	‘coördinatieteam	plaats	incident’	ingesteld,	dat	op	
basis	 van	 gelijkwaardigheid	 functioneert.	 De	 coördinatie	 ligt	 bij	 degene	
bij	wie	het	zwaartepunt	ligt.	U	voert	als	loco-burgemeester	nauw	overleg	
met	de	gemeentelijke	functionaris	in	dit	team.	Ook	wordt	er	een	‘regionaal	
operationeel	team’	(‘ROT’)	geactiveerd.
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Huisverbod
Een	 wethouder	 kan	 in	 de	 rol	 van	 loco-burgemeester	 ook	 een	 huisverbod	

opleggen	voor	een	periode	van	tien	dagen.	Dit	gebeurt	in	situaties	waarbij	blijkt	
dat	de	aanwezigheid	van	iemand	in	een	woning	ernstig	en	onmiddellijk	gevaar	
oplevert	voor	de	veiligheid	van	anderen.	Het	is	een	relatief	nieuw	instrument	
van	de	burgemeester	om	huiselijk	geweld	tegen	te	gaan.	Het	is	goed	voor	iedere	
wethouder	om	zich	te	verdiepen	in	de	‘spelregels’.	

De	site	www.huisverbod.nl	van	de	ministeries	van	Justitie,	BZK	en	de	VNG	
geeft	ook	veel	informatie.

Omgaan met de raad en de griffi er
Wethouders	hebben	sinds	het	dualisme	een	andere	positie,	in	die	zin	dat	zij	

meer	op	afstand	staan	van	de	raad.	Dit	geldt	ook	voor	de	eigen	fractie.	Voor	de	
invoering	van	het	dualisme	kon	een	wethouder	nog	spreken	over	‘mijn	fractie’.	
Nu	 wethouders	 geen	 lid	 meer	 zijn	 van	 de	 fractie,	 hebben	 ze	 (dus)	 minder	
greep	op	de	besluitvorming	in	fracties	en	raad.	Niet	in	iedere	gemeente	en	niet	
bij	iedere	fractie	was	dat	het	geval,	maar	velen	zagen	de	afstand	tussen	fractie	
en	wethouder	groter	worden.	Dat	leidde	er	toe	dat	wethouders	de	afgelopen	
jaren	naar	andere	mechanismen	zochten	om	de	volksvertegenwoordigers	aan	
hun	zijde	te	krijgen.		

Het	spiegelbeeld	van	deze	ontwikkeling	is	dat	intern	binnen	het	college	min-
der	partijpolitieke	discussies	worden	gevoerd.	Wethouders	hoeven	ook	minder	
een	fractiestandpunt	of	 fractieopdracht	 in	een	collegevergadering	te	verdedi-
gen.	 Resultaat:	 minder	 strijd	 in	 de	 colleges.	 Er	 wordt	 vaker	 geprobeerd	 een	
eensluidend	professioneel	collegestandpunt	te	formuleren,	dat	richting	de	raad	
kan	worden	uitgedragen.	

Veel	wethouders	verbinden	daardoor	minder	persoonlijke	prestige	aan	en-
kele	 specifi	eke	 keuzes,	waarover	de	 raad	nog	moet	beslissen.	Het	 college	 is	
wat	betreft	zijn	houding	ten	opzichte	van	de	raad	zakelijker	en	minder	politiek	
geworden.
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R = gemeenteraad
B = burgemeester
G = griffi er
S = gemeentesecretaris
W = wethouders
A = ambtenaren
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Collegiaal besturen
Niet	ieder	nieuw	college	is	vanzelfsprekend	een	team.	Het	is	daarom	van	be-

lang	om	hierin	formeel	en	informeel	te	investeren.	Zo	kan	voor	teambuilding	in	
colleges	het	volgende	model	van	Leo	Zaal	(Twijnstra	Gudde)	als	uitgangspunt	
worden	gehanteerd:

1.		Gemeenschappelijk	doel.	Samen	een	doel	hebben,	geeft	een	richtpunt	aan	
de	horizon.	Geeft	ook	vorm	aan	positieve	spanning;	waar	gaan	we	heen?

2.		Gezamenlijke	verantwoordelijkheid.	U	niet	alleen	richten	op	uw	eigen	porte-
feuille,	maar	investeren	in	het	bereiken	van	gezamenlijke	doelen.

3.		Wederzijds	respect.	Dit	vergt	luistercapaciteit	en	het	kunnen	uitstellen	van	
een	oordeel.

4.		Open	communicatie.	Geen	dubbele	agenda’s,	niets	verzwijgen,	achterdocht	
voorkomen.	Niet	alleen	zenden	(mening	geven)	maar	ook	ontvangen	(vra-
gen).

5.		Flexibiliteit.	Tolerant	zijn	en	meebuigen.
6.		Initiatief.	Ruimte	voor	nieuwe	wegen	en	oplossingen.

Elke	gemeente	kent	zijn	eigen	mores	rondom	de	agendering	van	stukken	op	
de	collegeagenda.	Het	is	belangrijk	om	zo	spoedig	mogelijk	te	achterhalen	wat	
de	wekelijkse	deadline	is	voor	het	aanleveren	van	stukken.	Nog	belangrijker	is	
te	weten	of	de	portefeuillehouder	een	voorstel	voor	gezien	moet	hebben	gepa-
rafeerd	voordat	het	kan	worden	geagendeerd.	

In	onderling	overleg	kunnen	standaardagendapunten	aan	de	collegeagenda	
worden	toegevoegd.	Zo	kan	een	vast	agendapunt	worden	opgenomen	waarbij	
de	leden	verslag	doen	van	hun	activiteiten.	Dit	wordt	in	het	openbaar	verslag	
opgenomen	en	zorgt	voor	de	terugkoppeling	naar	raad	en	burgers.	Benut	ver-
der	de	rondvraag	voor	de	zaken	die	belangrijk	zijn	om	te	bespreken,	maar	die	
niet	op	de	agenda	staan.	

Tips voor uw relatie met de gemeenteraad
1.	 Houd	van	uw	raad.
2.	 	Denk	vanuit	de	wij-positie,	niet	de	‘hullie-zullie-postitie’.	Dus	samen	ten	

dienste	van	de	burgers,	ondernemers	en	instellingen.
3.	 	Respecteer	de	volksvertegenwoordigende,	kaderstellende	en	controlerende	

rol	van	de	raad.	Geef	de	raad	ruimte	daarvoor.
4.	 	Werk	 aan	 een	positief-kritische	 samenwerking	met	 respect	 voor	 elkaars	

mening;	besef	dat	er	per	partij	programmatische	verschillen	zijn.
5.	 	Informeer	uw	eigen	fractie	op	een	andere	wijze	dan	de	overige	 fracties,	

maar	doe	dat	zorgvuldig	en	wees	bedacht	op	een	informatieachterstand	
bij	de	andere	fracties.

6.	 	Streef	naar	open	communicatie,	wees	actief,	op	tijd,	eerlijk	en	transparant.	
Zoek	ook	informeel	contact.

7.	 		Accepteer	niet	dat	de	raad	zich	bemoeit	met	personeelsbeleid.
8.	 	Scheidt	proces	en	inhoud.	Onderschat	daarbij	het	belang	van	een	goed	

proces	 niet.	 Een	 onzorgvuldig	 proces	 kan	 een	 goed	 raadsvoorstel	 ver-
knoeien.

9.	 	Probeer	het	debat	met	de	 raad	te	 tillen	op	een	niveau	waarbij	het	geen	
vraag-	en	antwoordspel	met	het	college	wordt.	De	informatieverzameling,	
desgewenst	met	de	details,	kan	buiten	de	vergadering	te	gebeuren.

10.	 		Durf	 te	verliezen;	een	krampachtige	houding	of	een	betoog	tegen	beter	
weten	in	is	schadelijker.

De	griffie	speelt	een	belangrijke	rol	in	de	ondersteuning	van	de	raad,	bij	de	
vergaderorde,	de	inspraak	van	burgers.	Met	name	wanneer	het	gaat	om	de	pro-
cesgang	van	onderwerpen	en	de	wijze	van	besluitvorming,	is	een	goed	contact	
met	de	griffie	en	het	presidium	van	belang.
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In	kleine	gemeenten	is	het	gebruikelijk	om	periodiek	met	het	voltallige	col-
lege	een	bezoek	te	brengen	aan	een	dorpskern.	Er	zijn	ook	gemeenten	waar	de	
dinsdagmiddag	wordt	vrijgehouden	voor	werkbezoeken	door	het	voltallige	col-
lege.	Houd	bij	deze	bezoeken	rekening	met	de	inbreng	van	de	desbetreffende	
portefeuillehouder.

In	 sommige	 gemeenten	 houdt	 de	 burgemeester	 jaarlijks	 een	 voortgangs-
gesprek	met	de	afzonderlijke	wethouders.	Tijdens	dit	gesprek	kunnen	zowel	
de	 inhoudelijke	voortgang	van	dossiers	worden	besproken	als	de	onderlinge	
samenwerking.	Een	dergelijke	gesprek	is	niet	te	vergelijken	met	een	functione-
ringsgesprek,	want	dat	voert	de	wethouder	met	onder	meer	de	voorzitter	van	
zijn	eigen	partij.

Het	verdient	aanbeveling	voor	een	wethouder	om	te	investeren	in	de	onder-
linge	relatie	met	de	andere	collegeleden.	Dit	kan	langs	formele	weg,	maar	ook	
op	 informele	wijze.	Vooral	een	goed	contact	met	de	burgemeester	kan	voor	
een	wethouder	zeer	behulpzaam	zijn.	Die	behulpzaamheid	kan	overigens	soms	
ook	doorschieten,	getuige	het	volgende	citaat:

“Ik denk dat mijn wethouder bedoelt te zeggen dat we eerst aanvullend 
ambtelijk advies moeten inwinnen, alvorens we verdere stappen in de 
besluitvorming kunnen zetten.”

Burgemeester	tijdens	een	raadsvergadering

Relatie met de ambtelijke organisatie
De	 gemeentesecretaris	 is	 voor	 een	 wethouder	 het	 eerste	 ambtelijke	 aan-

spreekpunt.	De	gemeentesecretaris	is	de	algemeen	directeur	van	de	ambtelijke	
organisatie	en	tevens	de	belangrijkste	adviseur	van	het	college.	

Het	vertrouwelijke	verslag	van	de	collegevergaderingen	is	een	belangrijk	in-
strument.	Het	is	per	gemeente	wisselend	wat	het	verslag	inhoudt:	een	beslui-
tenlijst	of	een	verslag	met	een	reflectie	van	de	discussie.	Naast	een	vertrou-
welijk	verslag,	is	er	altijd	een	openbaar	verslag.	In	het	college	is	daarnaast	een	
goede	termijnplanning	en	een	lijst	van	toezeggingen	van	belang.	Ambtelijke	en	
bestuurlijke	afspraken	moeten	worden	vastgelegd.	Vaak	gebeurt	dit	in	de	vorm	
van	een	kwartaalrapportage.

Een	goede	collegiale	samenwerking	is	binnen	het	college	van	levensbelang.	
Investeer	daarom	in	informele	contacten	met	de	collegeleden.	Een	goede	mo-
gelijkheid	daarvoor	is	een	wekelijkse	gezamenlijke	lunch,	na	afloop	van	de	col-
legevergadering.	Ook	is	het	handig	om	voorafgaand	aan	de	raadsvergadering	
met	het	college	te	gaan	eten.	Dit	is	een	goed	moment	om	de	puntjes	op	de	i	
te	zetten.	

“Pas als het ingewikkeld wordt, merk je of het college echt een team is.”

Gemeentesecretaris	van	een	middelgrote	gemeente

Het	is	goed	om	een	paar	keer	per	jaar	met	het	college	‘de	hei’	op	te	gaan,	
en	tijd	te	besteden	aan	de	inhoud	van	het	werk.	Bijvoorbeeld	aan	de	perspec-
tiefnota	en	de	begroting.	Doe	ook	aan	teambuilding	en	stel	de	cruciale	vragen:	
“Wat	doen	we,	waarom	doen	we	dat	en	voor	wie?”.	Uiteindelijk	zou	het	col-
lege	moeten	streven	naar	sturing	op	resultaten,	maar	dat	is	voor	veel	colleges	
nog	een	grote	stap.	Het	is	handig	om	voor	dit	soort	bijeenkomsten	een	externe	
begeleider	in	te	schakelen.	Een	dergelijke	teambuildingsbijeenkomst	kan	samen	
met	de	secretaris	worden	voorbereid.	Ga	ook	eens	met	de	collegeleden	en	part-
ners	uit	eten.	De	partners	spelen	een	belangrijke	rol	in	het	geven	van	ruimte	aan	
de	collegeleden	bij	het	uitoefenen	van	hun	werk.
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Hij	is	voorzitter	van	het	directieteam.	Het	directieteam	neemt	een	belangrijke	
positie	in	bij	het	uitvoeren	van	het	vastgestelde	beleid.

Het	 kan	 nuttig	 en	 wenselijk	 zijn	 om	 periodiek	 een	 gecombineerde	 verga-
dering	 te	 organiseren	 tussen	 het	 college	 en	 het	 directieteam.	 Onderwerpen	
die	 aan	 bod	 kunnen	 komen	 zijn	 de	 begrotingscyclus,	 het	 bepalen	 van	 een	
toekomstvisie,	de	personeelsformatie	en	eventuele	knelpunten.

Wettelijk gezien zijn de taken van de gemeentesecretaris aldus 
verankerd:

Artikel 102
Het college benoemt de secretaris. Hij is tevens bevoegd de secretaris te 
schorsen en te ontslaan.

Artikel 103
1.  De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen inge-

stelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
2.  Het college stelt in een instructie nadere regels over de taak en de 

bevoegdheden van de secretaris.

Artikel 104
De secretaris is in de vergadering van het college aanwezig.

Bron:	Gemeentewet
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zelf	 ligt.	Ambtelijke	tekortkomingen	komen	meestal	aan	het	 licht	tijdens	het	
overleg	dat	u	met	betrokkenen	heeft.	Soms	wordt	dan	gemeld	dat	een	bepaalde	
planning	niet	gehaald	wordt	of	dat	een	krediet	is	overschreden.	Het	is	belangrijk	
om	zelf	voldoende	regie	op	dossiers	te	houden,	fouten	aan	de	orde	te	stellen	
en	een	basis	te	creëren	zodat	van	fouten	wordt	geleerd.	Het	is	not	done	om	
in	openbaarheid	uw	boosheid	of	 teleurstelling	over	de	geleverde	kwaliteit	 te	
uiten.

“Veel nieuwe wethouders worden overrompeld door het ambtelijk 
apparaat. Ze gaan zich daar dan te veel mee bezighouden. Liefdevolle 
distantie is in dat geval de beste attitude. Ook vind ik het opvallend 
dat veel nieuwe wethouders te weinig een eigen politiek-bestuurlijke 
agenda hebben.”

Ambtenaar	in	een	grote	gemeente

Relatie met de burger
‘De	 burger’	 krijgt	 een	 steeds	 grotere	 rol	 in	 het	 speelveld	 van	 de	 wethou-

der.	Hij	en	burger	zijn	onlosmakelijk	verbonden,	terwijl	er	de	laatste	jaren	juist	
sprake	lijkt	van	een	verwijdering.	De	burger	is	veranderd	en	vooral	mondiger	
geworden.	Wethouders	moeten	hun	plaats	bepalen	tegen	de	achtergrond	van	
burgers	die	zich	 steeds	minder	 vertegenwoordigd	voelen,	 terwijl	 idealiter	de	
burger	het	beeld	heeft	van	‘onze	overheid,	en	een	wethouder	die	werkt	voor	
onze	gemeente’.

Voor	 de	 politieke	 keuzes	 van	 een	 wethouders	 moet	 draagvlak	 zijn	 bij	 de	
burger.	Daarom	zijn	diverse	 instrumenten	 ingevoerd	die	helpen	draagvlak	 te	
creëren.	 Denk	 aan	 inspraakrecht	 en	 interactieve	 beleidsvorming:	 de	 burger	
krijgen	de	mogelijkheid	mee	 te	denken	over	beleid.	Of	 soms	verder:	hij	 kan	

Probeer	voordat	u	werkafspraken	maakt	de	gemeentesecretaris	als	persoon	
beter	te	leren	kennen.	Een	goede	persoonlijke	relatie	is	de	basis	voor	het	werk.	
Een	relatie	bouwt	u	op	tijdens	formele	overlegmomenten,	maar	ook	gewoon	in	
het	dagelijks	werk.	Een	simpele	suggestie	is	dat	u	bijvoorbeeld	aan	het	begin	
van	de	werkdag	uw	deur	open	laat.	Zo	kunt	u	gemakkelijk	bij	elkaar	binnen-
lopen.

Uw	relatie	met	de	secretaris	is	ook	afhankelijk	van	de	cultuur	van	de	organi-
satie.	Zo	kan	het	gebruikelijk	zijn	om	privé	bij	elkaar	over	de	vloer	te	komen.	In	
andere	gemeenten	is	dit	juist	weer	uit	den	boze.	Uiteraard	is	hier	geen	sprake	
van	goed	of	fout.	Belangrijk	is	dat	u	de	mores	leert	kennen.	Vervolgens	kunt	u	
uw	eigen	keuzes	maken.	Het	kan	gebeuren	dat	de	relatie	met	de	secretaris	niet	
goed	is.	Bespreek	dit	met	elkaar	in	een	zo	vroeg	mogelijk	stadium.	

Tip
In sommige gemeenten bedient de gemeentesecretaris de slagboom; hij 
bepaalt of het stuk naar het college mag. Dit kan de voortgang in dossiers 
vertragen en daarmee het functioneren van individuele wethouders nega-
tief beïnvloeden. Stel daarom onwerkbare procedures tijdig aan de orde.

Als	wethouder	heeft	u	niet	alleen	maar	met	de	gemeentesecretaris	te	maken.	
In	het	dagelijkse	overleg	spreekt	u	ook	regelmatig	met	afdelingsmanagers	en	
beleidsambtenaren.	Het	 ambtelijk	 apparaat	 in	Nederland	 is	 in	het	 algemeen	
zeer	 loyaal.	Als	u	eenmaal	wethouder	bent,	dan	zult	u	zich	realiseren	dat	u	
erg	afhankelijk	bent	van	goede	ambtelijke	adviezen	en	een	goed	functionerend	
apparaat.

Een	regelmatig	gehoorde	veronderstelling	is,	dat	als	een	wethouder	onderuit	
gaat,	dit	vaak	komt	door	ambtelijke	fouten.	Er	zijn	voorbeelden	die	dat	bevesti-
gen,	maar	er	zijn	ook	voorbeelden	waarbij	de	oorzaak	vooral	bij	de	wethouder	
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meebeslissen.	Dat	heeft	geleid	tot	een	actievere	betrokkenheid	van	de	burger	
bij	besluitvorming.	

Wethouders	komen	daarbij	voor	een	stevig	dilemma:	ga	ik	voor	draagvlak	of	
tempo,	want	de	praktijk	leert	dat	inspraakprocedures	kunnen	leiden	tot	forse	
vertragingen.	U	zult	moeten	kiezen.

Een	andere	valkuil	is	als	het	onduidelijk	is	tot	waar	de	invloed	van	de	burger	
gaat.	De	kans	is	groot	dat	de	burger	gefrustreerd	raken	of	u	zelf	gefrustreerd	
raakt.	 Wanneer	 over	 wederzijdse	 verwachtingen	 onduidelijkheden	 bestaan,	
groeit	het	ongenoegen	van	de	burger	(hij	ziet	niets	terug	van	zijn	wensen)	of	
bij	u	als	wethouder	(die	alleen	maar	‘doorgepolderde’	plannen	krijgt).	U	zult	
als	wethouder	steeds	vaker	moeten	laten	zien	dat	u	de	burger	serieus	neemt;	
in	die	zin	is	er	geen	keus.

In	verschillende	gemeenten	is	na	de	invoering	van	het	dualisme	de	discussie	
gevoerd	of	colleges	niet	te	zeer	de	volksvertegenwoordigende	rol	van	de	raad	
vervulden.	

Is	het	brengen	van	een	wijkbezoek	een	volksvertegenwoordigende	rol	die	bij	
de	raad	hoort	of	mag	een	wethouder	dat	ook?	Met	de	raad	en	de	griffi	e	kunnen	
daarover	afspraken	gemaakt	worden.	

“Door de (gemeentelijke) overheid meer open te stellen voor de 
burger, groeit het wederzijdse vertrouwen, vermindert het cynisme en 
zal de burger zich (meer) herkennen in de overheid en weer zeggen: 
‘Dit is onze overheid’.“

Oud-minister	Thom	de	Graaf
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meerdere	malen	langskomen,	wees	dan	duidelijk	en	zeg	dat	u	verder	niets	voor	
hen	kunt	betekenen.	Overigens	kunt	u	ook	de	mogelijkheden	van	internet	of	
een	weblog	benutten	om	de	contacten	met	burgers	te	intensiveren.	Ga	voor-
zichtig	om	met	belangenorganisaties.	Laat	u	niet	voor	een	karretje	spannen.	
Een	 toezegging	 is	zo	ontlokt.	Voer	gesprekken	bij	voorkeur	 in	aanwezigheid	
van	een	beleidsambtenaar.	Deze	kan	een	verslag	opstellen	van	het	overleg.	

Contacten	met	de	provincie	 en	het	 rijk	zullen	wellicht	minder	vaak	voor-
komen,	maar	het	kan	goed	zijn	om	u	toch	ook	op	dit	niveau	(binnen	de	aan-
dachtsgebieden	uit	uw	portefeuille)	 te	profileren.	Op	 landelijk	niveau	zou	u	
bijvoorbeeld	actief	kunnen	worden	in	een	vakcommissie	van	de	VNG.

Omgang met de media 
Een	goede	relatie	met	de	media	is	van	groot	belang	voor	de	houdbaarheids-

termijn	van	een	wethouder.	De	media	kunnen	een	bestuurder	maken	en	bre-
ken.	Als	er	over	hem	niets	wordt	gepubliceerd,	is	het	lastig	een	profiel	op	te	
bouwen.	Als	media	kritisch	zijn,	staat	hij	op	achterstand.	En	positieve	bericht-
geving	kan	net	een	extra	duwtje	in	de	rug	betekenen.	De	media	zijn	dus	een	
waardevol	instrument	om	succesvol	met	stakeholders	en	het	algemene	publiek	
te	communiceren.

Een	wethouder	kan	in	de	relatie	met	media	investeren	door	regelmatig	con-
tact	met	journalisten	te	onderhouden.	Sommige	wethouders	kiezen	ervoor	hun	
mobiele	nummer	aan	journalisten	te	geven	om	altijd	voor	hen	beschikbaar	te	
zijn.	Anderen	doen	dat	bewust	niet.	Het	voordeel	van	het	laten	verlopen	van	
contacten	via	de	afdeling	Communicatie	is	dat	de	bestuurder	altijd	tijd	heeft	
om	over	de	vragen	na	te	denken.	Het	nadeel	 is	dat	de	bestuurder	niet	altijd	
bereikbaar	is.	Wethouders	moeten	er	in	elk	geval	voor	zorgen	dat	journalisten	
altijd	goed	zijn	geïnformeerd	over	hun	activiteiten.	Het	kan	ook	nooit	kwaad	
om	de	 lokale	 journalist	uit	 te	nodigen	om	samen	naar	een	sportwedstrijd	te	

Overige externe contacten
Zorg	ervoor	dat	u	de	gemeenschappelijke	regelingen	kent	en	probeer	zoveel	

mogelijk	bij	 regionale	 vergaderingen	aanwezig	 te	zijn.	 Intergemeentelijke	 sa-
menwerking	is	veelal	een	speerpunt	van	zowel	de	gemeente	als	de	provincie.	

Veruit	de	meeste	wethouders	hebben	een	politieke	achtergrond.	Dat	houdt	
in	dat	u	op	lokaal	niveau	goede	contacten	moet	houden	met	uw	fractievoorzit-
ter	en	uw	partijvoorzitter.	In	veel	gemeenten	is	het	gebruikelijk	dat	dit	drieman-
schap	regulier	overleg	heeft.	Vertrouwelijke	en	strategische	zaken	kunnen	daar	
besproken	worden.	Natuurlijk	 informeert	u	uw	eigen	fractievoorzitter	op	een	
andere	wijze	dan	de	overige	raadsleden.	Maar	houd	hierbij	de	duale	spelregels	
wel	in	acht.

“Begin juni was het jaarlijkse VNG-congres. Waar mijn collega-
wethouder en ik verwachtten dat het vooral zou gaan om lezingen en 
excursies, bleek het in de praktijk de ongeschreven bedoeling te zijn 
om vooral de informele activiteiten bij te wonen en te netwerken.”

Ex-wethouder	in	een	plattelandsgemeente

Een	wekelijks	spreekuur	is	aan	te	bevelen.	Daarmee	bent	u	toegankelijk	voor	
burgers	en	stakeholders	en	biedt	u	hen	de	gelegenheid	zaken	met	u	te	bespre-
ken.	Een	valkuil	is	dat	er	bij	u	wordt	aangeklopt	met	probleemdossiers	die	bij	
uw	collega’s	thuishoren.	Geef	in	zo’n	gesprek	duidelijk	aan	wat	u	voor	de	ander	
kunt	betekenen.	Soms	is	het	voldoende	om	te	luisteren	en	door	te	verwijzen.	
Als	het	bezoek	een	andere	portefeuille	betreft,	 laat	u	bij	voorkeur	de	betref-
fende	wethouder	een	follow-up	organiseren.	Wees	alert	op	netelige	kwesties	
uit	andere	portefeuilles,	want	deze	liggen	doorgaans	erg	gevoelig.	Als	klagers	
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Het	belangrijkste	criterium	aan	de	hand	waarvan	een	journalist	bepaalt	om	
met	een	bepaald	bericht	iets	te	doen,	is	de	vraag	of	het	nieuwswaarde	heeft.	
Naarmate	een	bericht	meer	nieuwswaarde	heeft,	 is	de	 journalist	gretiger	om	
ermee	aan	de	slag	te	gaan.	De	visies	van	de	krantenredacties	daarop,	verande-
ren.	Wat	vroeger	nieuwswaarde	had,	hoeft	dat	nu	niet	meer	te	hebben.	Zo	is	
het	tegenwoordig	eerder	uitzondering	dan	regel	als	een	journalist	een	commis-
sie-	of	raadsvergadering	bijwoont.	In	de	beleving	van	journalisten	bevatten	die	
tegenwoordig	te	weinig	nieuwswaarde.	

Een	journalist	heeft	vanzelfsprekend	een	andere	agenda	dan	een	wethouder.	
Naast	een	informatieve	functie	voelen	media	zich	ook	verantwoordelijk	voor	
het	fenomeen	‘aan	de	kaak	stellen’	en	‘onthullen’.	In	die	rol	kunnen	journalisten	
‘lastig’	zijn.	Maar	een	wethouder	moet	die	rol	van	de	media	wel	respecteren.	
Journalisten	doen	voor	het	opvragen	van	informatie	bij	de	gemeente	in	toene-
mende	mate	een	beroep	op	de	Wet openbaarheid van bestuur	 (WOB).	
Maak	vooraf	intern	afspraken	over	de	behandeling	van	dergelijke	verzoeken.	

De	omgang	met	journalisten	is	voor	een	wethouder	niet	zonder	risico’s.	Om	
de	kans	op	het	maken	van	fouten	te	beperken,	is	het	van	belang	om	periodiek	
een	mediatraining	te	volgen.	Het	verdient	aanbeveling	om	zo’n	training	al	kort	
na	de	benoeming	te	volgen.	Onervarenheid	en	geringe	dossierkennis	vergroten	
de	kans	op	een	uitglijder.	Een	mediatraining	biedt	inzicht	in	de	wijze	waarop	de	
wethouder	overkomt	en	leert	om	dit	te	verbeteren.	Ook	geeft	het	inzicht	in	de	
werkwijze	van	journalisten	bij	het	selecteren	van	nieuws	en	de	berichtgeving.	
Een	derde	aspect	waaraan	bij	dergelijke	trainingen	aandacht	aan	wordt	besteed,	
is	hoe	om	te	gaan	met	journalisten.

De	soms	tegengestelde	belangen	van	de	wethouder	en	de	journalisten,	en	
de	tijdsdruk	waaronder	journalisten	moeten	werken,	leiden	er	wel	eens	toe	dat	
er	onjuiste	informatie	wordt	gepubliceerd.	Een	wethouder	hoeft	in	dat	opzicht	
niet	alles	te	accepteren.	Als	er	grenzen	worden	gepasseerd	in	de	zin	van	aperte	

gaan	kijken.	En	als	er	geen	journalist	aanwezig	is	bij	de	opening	van	een	ten-
toonstelling,	 laat	 dan	 de	 afdeling	 Communicatie	 een	 persberichtje	 schrijven	
en	lever	er	een	fraaie	foto	bij.	Organiseer	ook	regelmatig	lunches	met	journa-
listen.	Het	toont	de	toegankelijkheid	van	de	wethouder	en	het	 is	een	mooie	
gelegenheid	om	achtergrondinformatie	te	verstrekken	en	om	de	journalistieke	
prioriteiten	te	achterhalen.	

Deze	openheid	van	de	wethouder	kan	zich	niet	beperken	tot	de	momenten	
dat	de	bestuurder	de	media	nodig	heeft.	Soms	hebben	de	media	de	bestuurder	
nodig.	Dat	doet	zich	onder	meer	voor	als	er	donkere	wolken	aan	de	horizon	
verschijnen.	 In	een	volwassen	relatie	 is	de	wethouder	ook	op	dergelijke	mo-
menten	beschikbaar	voor	de	media.	Het	is	voor	wethouders	belangrijk	om	niet	
te	openhartig	te	zijn	tegen	journalisten.	Beide	professionals	hebben	verschil-
lende	belangen	en	een	mededeling	off	the	record	doen,	kan	niet.	Ook	is	het	
voor	wethouders	goed	om	te	beseffen	dat	zij	niet	alleen	afhankelijk	zijn	van	
journalisten,	maar	dat	het	omgekeerde	ook	het	 geval	 is.	Als	 een	wethouder	
niet	meewerkt	aan	de	totstandkoming	van	berichten,	is	het	voor	journalisten	
lastiger	om	interessante	berichten	over	gemeentelijk	beleidsterreinen	te	publi-
ceren.

“Kom ik bij die uitreiking van de gouden medaille voor de sporter van 
het jaar, wil de wethouder per se met de sporter op de foto. Maar die 
wethouder heeft die topprestatie niet geleverd!”

Een journalist van een regionale krant
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geval	bij	de	lezer,	luisteraar	of	kijker	wil	overbrengen.	Indien	de	wethouder	geen	
kernboodschap	heeft,	dan	kan	beter	niet	worden	ingestemd	met	een	interview.	
Het	is	verder	verstandig	vooraf	goede	afspraken	te	maken	over	het	accorderen	
van	de	publicatie.	

“Ik gebruik bij lastige vragen van de pers de zogenaamde ‘Balkenende 
truc’. Ik begin mijn antwoord met ‘Dat is een zeer belangrijke vraag. 
Een interessantere kwestie is echter …’. Vervolgens hou ik gewoon 
mijn eigen verhaal zonder verder in detail op de vraag in te gaan.”

Oud-wethouder in een middelgrote plattelandsgemeente

Als	 het	 interview	 met	 een	 camera	 plaatsvindt,	 is	 het	 vrijwel	 onmogelijk	
vooraf	vertoning	te	vragen.	In	dergelijke	gevallen	is	het	aan	de	wethouder	zelf	
en	aan	de	communicatieadviseur	om	te	beoordelen	of	het	een	goed	interview	
was.	Het	is	bij	televisieoptredens	van	belang	om	rustiger	te	praten	dan	gebrui-
kelijk,	niet	teveel	te	bewegen,	handen	stil	te	houden	en	het	ene	been	voor	het	
andere	te	zetten	om	stevig	te	staan.	Verder	is	van	belang	om	de	interviewer	aan	
te	kijken	en	net	te	doen	alsof	er	geen	camera	bij	het	gesprek	aanwezig	is.	Dat	
geeft	een	ontspannen	gevoel.

Weblog
De	afnemende	belangstelling	van	de	media	voor	berichtgeving	over	het	ge-

meentelijke	beleid,	heeft	niet	alleen	gevolgen	voor	de	informatieoverdracht	van	
de	 overheid	 aan	 burgers,	 maar	 heeft	 ook	 gevolgen	 voor	 de	 bekendheid	 van	
wethouders.	 Om	 de	 gevolgen	 daarvan	 te	 beperken,	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	
gemeente	veel	energie	steekt	in	de	eigen	berichtgeving.	Dit	kan	via	een	lokale	
krant,	 een	 gemeentelijke	 pagina	 in	 een	huis-aan-huiskrant,	maar	 ook	 via	 de	
gemeentelijke	website.	De	gemeentelijke	website	biedt	de	mogelijkheid	om	een	

leugens,	persoonlijke	beschadiging	en	aantasting	van	de	 integriteit,	dan	ver-
dient	het	aanbeveling	een	 rectificatie	 te	eisen.	Dit	kan	via	de	hoofdredactie,	
maar	ook	via	de	rechter.	Het	is	in	beide	gevallen	heel	redelijk	om	een	correcties	
op	dezelfde	plaats	en	omvang	te	verlangen	als	de	oorspronkelijke	foutieve	be-
richtgeving.

Persgesprek
Om	te	waarborgen	dat	de	stroom	berichten	over	het	gemeentelijke	beleid	

op	gang	blijft,	kan	het	nuttig	zijn	het	onderwerp	‘publiciteit’	of	 ‘perscontac-
ten’	een	vast	agendapunt	van	de	collegevergadering	te	laten	zijn.	Dit	biedt	de	
gelegenheid	terug	te	blikken	en	vooruit	te	kijken.	Verder	is	het	belangrijk	dat	
er	wekelijks	of	tweewekelijks	na	afloop	van	de	collegevergadering	een	persge-
sprek	wordt	gehouden.	Hiervoor	zijn	verschillende	varianten	denkbaar.	Soms	
is	het	voltallige	college	aanwezig,	soms	uitsluitende	de	portefeuillehouders	die	
iets	te	melden	hebben	en	soms	verzorgen	de	portefeuillehouders	deze	taak	bij	
tourbeurt.	

Bij	gevoelige	zaken	is	het	van	belang	om	het	gesprek	met	de	pers	goed	voor	
te	bespreken	en	een	lijstje	te	maken	van	punten	die	naar	buiten	mogen	komen.	
Het	 is	 verder	 gebruikelijk	 om	 ter	 gelegenheid	 van	 een	 belangrijk	 beleidsstuk	
of	bij	het	gereedkomen	van	de	begroting	een	aparte	persconferentie	te	orga-
niseren.	 Soms	 worden	 tegelijkertijd	 meerdere	 persberichten	 verzonden.	 Het	
persgesprek	wordt	begeleid	en	voorbereid	door	een	communicatieadviseur.	De	
adviseur	zorgt	er	voor	dat	de	opgevraagde	informatie	aan	de	pers	ter	beschik-
king	wordt	gesteld.	

Interview
Wethouders	worden	met	zekere	regelmaat	door	journalisten	geïnterviewd.	

Het	is	daarbij	van	groot	belang	om	de	kernboodschap	goed	in	het	achterhoofd	
te	houden.	Daarbij	gaat	het	om	de	centrale	boodschap	die	de	wethouder	in	elk	
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“Ik zat thuis echt voor mijn lol die loodgieterstas leeg te maken. Ik vond 
het allemaal heel spannend. Een soort zak van Sinterklaas.”

Gerrit Zalm

Hoewel	het	wethouderschap	een	baan	is	die	veel	onregelmatige	werktijden	
met	zich	meebrengt,	is	het	toch	verstandig	om	de	tijdsbesteding	in	het	week-
end	 te	begrenzen.	Urgente	 stukken	moeten	uiteraard	gelezen	worden,	maar	
het	terugbellen	naar	een	burger	die	een	vraag	heeft	over	een	vergunning,	kan	
ook	op	maandag.

Een	wethouder	 tekent	wekelijks	 vele	 tientallen	 stukken.	Dit	 zijn	 voor	 een	
belangrijk	deel	stukken	uit	de	eigen	portefeuille,	maar	daarnaast	ook	stukken	
van	collega’s.	Meestal	gaat	het	bij	de	stukken	van	collega’s	om	collegestukken.	
Daarbij	is	het	gebruikelijk	dat	de	verantwoordelijke	wethouder	als	eerste	tekent.	
Dit	geldt	ook	voor	de	zogenaamde	spoedbrieven,	brieven	die	vlak	voor	de	post-
verzending	ter	ondertekening	binnenkomen.	

Het	is	gebruikelijk	dat	er	voor	het	tekenen	van	stukken	een autorisatie- en 
delegatiebesluit	is,	zodat	de	wethouder	niet	alle	stukken	zelf	hoeft	te	teke-
nen.	Als	dat	er	nog	niet	is,	verdient	het	aanbeveling	dit	alsnog	te	regelen.	In	
veel	gemeenten	is	het	gebruikelijk	om	een	stempel	met	de	handtekening	of	een	
digitale	handtekening	van	de	wethouder	te	laten	maken.	Het	is	verstandig	om	
vast	te	leggen	wie	er	onder	welke	voorwaarden	dit	mag	gebruiken.	

	

persoonlijk	weblog	bij	te	houden.	Met	een	weblog	kan	de	wethouder	verslag	
doen	van	zijn	dagelijkse	werkzaamheden.	De	keuze	voor	een	weblog	betekent	
wel	dat	de	wethouder	dit	actueel	dient	te	houden.	Omdat	dit	veel	tijd	vereist,	
kiezen	sommige	gemeenten	voor	een	college-weblog	waarbij	de	leden	op	toer-
beurt	verslag	uitbrengen.

De organisatie van het werk
Meestal	is	binnen	de	gemeente	een	bestuurssecretariaat	voor	het	hele	col-

lege	en/of	een	aparte	secretaresse	voor	de	wethouder.	In	kleine	gemeenten	ont-
breekt	soms	een	bestuurssecretariaat,	en	nemen	medewerkers	van	de	receptie	
die	taken	op	zich.	Het	is	van	belang	dat	de	agenda	en	de	afspraken	goed	wor-
den	bijgehouden.	Het	is	ook	erg	handig	om	in	elkaars	elektronische	agenda	te	
kunnen	kijken.	De	secretaresse	zorgt	ervoor	dat	de	agenda	niet	te	snel	volloopt	
en	dat	er	genoeg	ruimte	is	voor	informele	contacten	en	een	broodje	tussen	de	
middag.	Laat	het	secretariaat	vrije	ruimte	inplannen,	zodat	u	tijd	hebt	om	stuk-
ken	en	vakliteratuur	te	lezen,	maar	ook	om	zonder	stress	van	afspraak	A	naar	
afspraak	B	te	reizen.	U	maakt	als	wethouder	een	slechte	indruk	als	u	vaak	te	
laat	komt	of	regelmatig	eerder	weg	moet	bij	bijeenkomsten.	De	gemeentesecre-
taris	voert	eens	per	jaar	een	functioneringsgesprek	met	het	secretariaat.	Hij	kan	
hiertoe	vooraf	input	vragen	aan	de	bestuurders.

Het	werkt	goed	om	per	dag	een	map	met	stukken	te	ontvangen,	zodat	u	
in	geval	van	tijdnood	niet	hoeft	 te	zoeken.	Daarnaast	 is	het	handig	om	een	
leesmap	met	achtergrondinformatie	aan	te	laten	leggen.

Loodgieterstassen	zijn	het	symbool	voor	de	hoeveelheid	werk	die	een	wethou-
der	in	de	avonduren	en	in	de	weekenden	mag	verwerken.	Wethouders	reageren	
verschillend	hierop.	De	ene	wethouder	vindt	het	heel	plezierig	om	thuis	stukken	
te	lezen,	te	becommentariëren	en	te	tekenen.	De	andere	wethouder	neemt	de	
stukken	na	het	weekend	ongelezen	weer	mee	naar	het	gemeentehuis.	
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DDe	competenties	die	u	moet	bezitten	om	een	goede	wethouder	te	zijn,	staan	
uitgebreid	in	de	profielschets.	Zij	vormen	het	toetsingskader	voor	uw	functi-
oneren.	Toch	geeft	dit	een	betrekkelijk	beeld.	Het	is	van	belang	dat	u	er	in	de	
eerste	honderd	dagen	achter	komt	wat	men	nu	echt	wil	en	welke	(ongeschre-
ven)	verwachtingen	er	leven.	Daarnaast	is	kennis	van	eigen	competenties	en	
ontwikkelpunten	van	groot	belang.

Het	is	niet	gebruikelijk	dat	er	tijdens	de	selectieprocedure	van	wethouders	
een	(ontwikkel-)assessment	wordt	afgenomen.	Het	is	evenwel	een	aanbeveling	
om	daar	 als	 kandidaat-wethouder	 zelf	 om	 te	 vragen.	Hierdoor	 krijgt	 u	meer	
zicht	op	uw	competenties,	valkuilen	en	witte	vlekken.	U	moet	wel	bereid	zijn	
om	de	resultaten	van	het	assessment	 in	kleine	vertrouwelijke	kring	te	delen.	
Naar	aanleiding	van	deze	test	en	de	gesprekken	die	u	bij	de	start	met	de	raad	
en/of	 griffier	 voert,	 kunt	 u	 uw	 eigen	 professionalisering	 verder	 vormgeven.	
Soms	is	een	introductiecursus	over	de	Algemene	wet	bestuursrecht	aan	te	be-
velen	of	een	cursus	op	een	specifiek	beleidsterrein.	Zorg	dat	u	op	de	belangrijke	
conferenties,	bijvoorbeeld	van	de	Wethoudersvereniging	en	de	VNG,	aanwezig	
bent.	 Dit	 biedt	 de	 gelegenheid	 om	 met	 collega’s	 inhoudelijk	 over	 specifieke	
beleidsterreinen	te	spreken.	

Coaching en intervisie
Misstappen	bij	de	start	kunnen	uw	 imago	een	flinke	knauw	geven.	Als	u	

bijvoorbeeld	niet	weet	wat	reserves	of	voorzieningen	zijn,	kunt	u	dit	best	aan-
geven,	maar	moet	u	wel	uw	kennis	snel	bijspijkeren.	Hebt	u	nog	nooit	in	een	
college	gezeten,	dan	is	het	verstandig	om	coaching	te	organiseren.	Wacht	daar	
niet	te	lang	mee.	U	kunt	coaching	krijgen	op	inhoud,	persoonlijke	effectiviteit	
of	op	beide.	Het	is	gebruikelijk	dat	de	gemeente	de	kosten	voor	coaching	voor	
haar	rekening	neemt.	Bespreek	dit	vooraf	met	de	gemeentesecretaris.	Zo	voor-
komt	u	dat	een	rekening	gaat	‘zweven’	in	de	organisatie.
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Het	is	zinvol	om	een	professionele	coach	te	nemen.	Bij	voorkeur	iemand	met	
ruime	politiek-bestuurlijke	ervaring.	Probeer	regelmatig	een	moment	te	prikken	
voor	een	coachingsgesprek.	Tussendoor	kunt	u	telefonisch	contact	opnemen,	
bijvoorbeeld	 als	 u	 lastige	 schriftelijke	 vragen	 moet	 beantwoorden.	 Verder	 is	
het	mogelijk	om	via	de	Wethoudersvereniging	deel	te	nemen	aan	(intervisie-)
bijeenkomsten.

Feedback	op	uw	dagelijks	handelen	moet	u	zelf	organiseren.	U	kunt	een	paar	
personen	uit	de	gemeente	selecteren,	bijvoorbeeld	een	ondernemer	en	iemand	
van	de	buitendienst,	en	hen	af	en	toe	vragen:	hoe	vindt	u	dat	de	gemeente	het	
doet?	Dan	komt	de	rol	van	de	wethouder	vaak	vanzelf	aan	de	orde.

Raadpleeg	 regelmatig	de	websites	van	bijvoorbeeld	de	VNG,	Binnenlands	
Bestuur,	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	de	Wethoudersvereniging.	
Ook	 is	 het	 handig	 om	 relevante	 nieuwsbrieven	 te	 bestuderen,	 bijvoorbeeld	
inzake	specifieke	beleidsterreinen	of	nieuwe	wet-	en	regelgeving.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Sommige	politieke	partijen	voeren	jaarlijks	functionerings-	en	beoordelings-

gesprekken	met	hun	wethouders.	Als	dit	bij	uw	partij	niet	het	geval	is,	dan	is	
het	zinvol	dat	u	zelf	om	een	functioneringsgesprek	vraagt.	Hierdoor	kunt	u	de	
vinger	aan	de	pols	houden	en	komt	u	minder	snel	voor	verrassingen	te	staan.	
Vaste thema’s zijn meestal:

•		terugblik	en	motivering	door	betrokkene	met	betrekking	tot	uw	persoon-
lijke	doelstellingen	en	resultaten	in	de	afgelopen	periode;

•		beeldvorming	fractie-	en	afdelingsvoorzitter	over	de	door	u	getoonde	com-
petenties;

•		evaluatie	van	uw	functioneren	in	de	afgelopen	periode;
•		uw	doelstellingen	voor	het	komende	jaar,	inclusief	coachen	en	opleiden.

Alle	deelnemers	kunnen	desgewenst	ook	extra	gespreksonderwerpen	aandragen.

Het functioneringsgesprek:
•		is	een	gestructureerd	en	regelmatig	terugkerend	gesprek;
•		gaat	over	het	functioneren	in	het	heden	en	de	nabije	toekomst;
•		heeft	als	doel	de	kwaliteit	van	het	functioneren	en	de	onderlinge	samen-

werking	te	verbeteren;
•		dient	gebaseerd	te	zijn	op	eerder	gemaakte	afspraken;
•		kent	geen	consequenties,	maar	is	ook	niet	vrijblijvend.

Een	 voorbeeldvragenformulier	 voor	 een	 functioneringsgesprek	 treft	 u	 aan	 in	
bijlage	C.

Het	functioneringsgesprek	met	de	wethouder	wordt	gevoerd	door	de	afde-
lingsvoorzitter	en	een	ander	lid	van	het	afdelingsbestuur.	In	alle	gevallen	is	de	
afdelingsvoorzitter	de	gespreksleider.

Als	basis	voor	het	gesprek	kunnen	de	competentieprofielen	en	de	waarneem-
bare	gedragsvoorbeelden	in	de	functie	worden	gebruikt.	Deze	gedragingen	ge-
ven	een	beeld	van	het	functioneren	en	kunnen	ter	sprake	worden	gebracht.	Een	
competentieprofiel	genereert	dus	op	een	eenvoudige	wijze	gespreksstof.	

Tijdens	en	bij	de	afronding	van	het	functioneringsgesprek	kunnen	afspraken	
worden	gemaakt,	bijvoorbeeld	over	begeleiding	en	opleiding.	Deze	afspraken	
moeten	voor	alle	gespreksdeelnemers	duidelijk	zijn	en	met	instemming	van	de	
betrokkenen	in	een	verslag	worden	vastgelegd.	Deze	afspraken	dienen	vertrou-
welijk	te	worden	behandeld.

De wethouder in zwaar weer
De	laatste	jaren	komen	nogal	wat	wethouders	in	zwaar	weer.	In	de	bestuurs-

periode	2006-2010	heeft	ongeveer	eenderde	van	de	wethouders	de	eindstreep	
niet	gehaald.	Ook	in	de	komende	bestuursperiode	zullen	vast	weer	veel	wet-
houders	vertrekken.	



88

L
oopbaanontw

ikkeling tijdens en na het w
ethouderschap

89

L
oo

pb
aa

no
nt

w
ik

ke
lin

g 
tij

de
ns

 e
n 

na
 h

et
 w

et
ho

ud
er

sc
ha

p

Er	 is	 een	aantal	manieren	om	 te	voorkomen	dat	 een	wethouder	 in	zwaar	
weer	terechtkomt.	Investeren	in	bestuurlijke	competenties	en	goede	advisering	
dragen	 bij	 aan	 het	 goed	 functioneren	 van	 een	 wethouder.	 Maar	 ook	 perio-
diek	deelnemen	aan	een	trainingen	en	coaching	verlengen	in	het	algemeen	de	
houdbaarheidstermijn	van	een	wethouder.	Desondanks	loopt	een	wethouder	
tegenwoordig	gemakkelijk	aan	tegen	een	meningsverschil	binnen	het	college,	
de	eigen	fractie	of	de	raad.	Er	hoeft	maar	weinig	te	gebeuren	of	een	menings-
verschil	ontaart	in	een	politiek	conflict.	

Het	goed	om	te	weten	waar	de	bananenschillen	kunnen	liggen.	

Les 1:	Wees	bedacht	op	voldruppelende	emmers!	Onderschat	terugkomende	
irritaties	niet.	Zeker	irritaties	met	de	eigen	fractie,	met	de	pers	en	irritaties	met	
ambtelijke	ondersteuning	worden	vaak	pas	achteraf	herkend	als	druppels	die	
de	emmer	deden	overlopen.

Les 2: Voorkom	dat	een	meningsverschil	pas	in	de	raad	wordt	uitgesproken.	De	
raad	is	er	om	besluiten	te	nemen.	Er	is	een	langdurig	voortraject	van	bilateraal-
tjes,	fractieoverleg,	commissies,	enzovoort	om	de	ruimte	af	te	tasten.	Dergelijke	
overleggen	zijn	er	om	concessies	te	doen	en	om	compromissen	te	sluiten.	

Les 3: Wees	bedacht	op	ambtelijk	 falen.	Het	 is	mogelijk	dat	een	wethouder	
moet	 aftreden	 omdat	 er	 bij	 de	 ambtelijke	 voorbereiding	 fouten	 worden	 ge-
maakt.	Een	cruciale	bodemverontreiniging	is	niet	tijdig	gemeld,	een	provinciale	
subsidie	 is	 niet	 of	 te	 laat	 aangevraagd,	 een	 krediet	 is	 fors	 overschreden.	De	
wethouder	heeft	niets	verkeerd	gedaan,	maar	de	fout	is	onder	verantwoorde-
lijkheid	van	de	wethouder	gemaakt.	Zolang	het	vertrouwen	door	de	raad	niet	
is	 opgezegd,	 is	 het	 belangrijk	 om	 zo	 snel	 mogelijk	 alle	 relevante	 informatie	
boven	tafel	te	krijgen.	Betrek	het	college	bij	het	uitstippelen	van	een	strategie.	
Bespreek	met	elkaar	op	welke	wijze	de	fractievoorzitters,	de	coalitiefracties	en	
de	gemeenteraad	worden	geïnformeerd.

Les 4: Wees	 strikt	 in	 integriteitkwesties.	 Frauduleus	 of	 corrupt	 handelen	 is	
politiek	 dodelijk.	 Bijvoorbeeld	 te	 veel	 en	 verkeerd	 declaratiegedrag,	 stiekeme	
afspraken	met	een	projectontwikkelaar,	onterecht	subsidie	toekennen	aan	een	
stichting	met	een	familielid	in	het	bestuur.	Het	komt	zelden	voor,	maar	als	het	
een	wethouder	overkomt,	dan	zijn	het	politieke	oordeel	en	de	publieke	opinie	
niet	mals.

Les 5: Voorkom	een	conflict	binnen	het	college.	Maak	meningsverschillen	tij-
dig	bespreekbaar.	Dat	 is	ook	collegiaal	bestuur!	U	verkeert	als	wethouder	 in	
dezelfde	positie,	in	hetzelfde	krachtenveld,	als	uw	collega-wethouders,	wees	u	
daarvan	bewust!	Als	wethouders	zich	niet	inzetten	voor	een	goede	onderlinge	
samenwerking,	dan	leidt	dat	onmiskenbaar	tot	oplopende	spanning	en	moge-
lijk	tot	het	vertrek	van	een	of	meerdere	wethouders.

Les 6: Wees	bedacht	op	loyaliteitsproblemen	met	uw	eigen	partijverkiezings-
programma	en	het	coalitieakkoord.	Dat	kan	een	fractie,	maar	ook	een	wethou-
der	in	de	problemen	brengen.	Bij	controversiële	onderwerpen	is	het	verstandig	
de	afspraken	in	het	coalitieakkoord	vast	te	leggen.	

Les 7: Houd	 steeds	 een	 goede	 relatie	met	 de	 eigen	 fractie.	Door	 duale	 ver-
houdingen	groeien	de	wethouder	en	de	eigen	fractie	geleidelijk	uit	elkaar.	De	
wethouder	 identificeert	zich	met	het	collegebeleid	en	de	fractie	bewaakt	het	
eigen	verkiezingsprogramma.	Dat	leidt	regelmatig	tot	spanning.	De	fractie	vindt	
dat	de	eigen	wethouder	te	ver	voor	de	muziek	uitloopt.	De	wethouder	heeft	de	
taak	de	fractie	‘mee	te	nemen’	in	het	collegebeleid.	Daarbij	dient	uitleg	te	wor-
den	gegeven	over	de	totstandkoming	van	compromissen	en	de	soms	geringe	
bewegingsruimte.	Periodiek	overleg	kan	er	aan	bijdragen	dat	er	vervreemding	
ontstaat.
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Les 8: Werk	permanent	aan	een	goede	vertrouwensrelatie	met	de	gemeente-
raad.	Neem	de	raad	mee	in	het	beleidsproces.	Geef	de	fracties	een	rol	in	inter-
actieve	beleidsprocessen.	Rapporteer	periodiek	over	de	voortgang	in	dossiers	
en	meld	vertraging	tijdig.	Laat	snelheid	het	niet	winnen	van	zorgvuldigheid.	

De rechtspositie van de wethouder
In	hoofdstuk	III	van	de	Gemeentewet	is	daar	het	een	en	ander	over	te	vin-

den.	Dat	is	uitgewerkt	in	het	Rechtspositiebesluit	wethouders	en	de	Regeling	
rechtspositie	wethouders.	Soms	is	 in	die	regelgeving	bepaald	dat	een	nadere	
regeling	bij	verordening	plaats	moet	vinden.	De	gemeenteraad	zal	in	de	regel	
gebruikmaken	van	de	Voorbeeldverordening	rechtspositie	wethouders,	raads-	
en	commissieleden,	zoals	die	door	de	VNG	gemaakt	is.	

In het Rechtspositiebesluit wethouders zijn de regels opgenomen voor de:
•		de	maximale	hoogte	van	de	bezoldiging;	
•		de	maximale	hoogte	van	de	onkostenvergoeding;	
•		de	mogelijke	secundaire	voorzieningen.	

De Regeling rechtspositie wethouders bevat bepalingen over de hoogte van:
•		reis-	en	pensionkosten	voor	wethouders	van	buiten	de	gemeente	die	nog	

niet	zijn	verhuisd;	
•		de	verhuiskostenvergoeding	voor	wethouders	van	buiten	de	gemeente;	
•		de	vergoeding	woon-werkverkeer:	
•		de	vergoeding	van	reis-	en	verblijfkosten	bij	dienstreizen.

In de Verordening rechtspositie wethouders zijn regels opgenomen over:
•		de	feitelijke	hoogte	van	de	onkostenvergoeding;	
•		de	afspraken	over	zakelijke	reis-	en	verblijfkosten;	
•		het	eventuele	gebruik	van	de	dienstauto;	
•		de	deelname	aan	cursussen,	congressen,	seminars	en	symposia;	

•		de	beschikbaarstelling	van	computerfaciliteiten	en	mobiele	telefoon;	
•		deelname	aan	de	spaarloon-	of	de	levensloopregeling;	
•		de	afspraken	over	declareren	en	eventueel	gebruik	van	de	gemeentelijke	

creditcard.

Nevenfuncties
Wethouders	moeten	op	grond	van	artikel	12	van	de	Gemeentewet	alle	andere	

functies	-	bezoldigd	of	onbezoldigd	-	die	worden	vervuld	naast	het	wethouder-
schap	openbaar	maken.	Het	gaat	hierbij	om	alle	(neven-)functies,	ongeacht	of	
die	 uit	 hoofde	 van	 het	 wethouderschap	 worden	 vervuld.	 De	 openbaarmaking	
vindt	plaats	door	ter	inzage	legging	van	een	opgave	in	het	gemeentehuis.	Daar-
naast	bestaat	de	mogelijkheid	van	publicatie	 in	het	gemeentelijk	publicatieblad	
en	op	de	gemeentelijke	website.	Het	is	handig	om	het	tijdsbeslag	van	de	functies,	
alsmede	de	aanduiding	‘bezoldigd’	of	‘onbezoldigd’	te	vermelden.	Wethouders	
moeten	de	eventuele	vergoedingen	voor	de	nevenwerkzaamheden	afdragen	aan	
de	gemeente.	Dat	geldt	niet	voor	de	onkostenvergoedingen,	tenzij	de	gemeente	
die	onkosten	voor	haar	rekening	neemt.	De	gedachte	achter	deze	regel	is	dat	de	
nevenwerkzaamheden	tot	de	normale	taakvervulling	van	de	wethouder	behoren.

Onkostenvergoeding en declaraties 
U	maakt	als	wethouder	kosten	voor	de	uitoefening	van	uw	ambt.	U	krijgt	

(ongevraagd)	een	vergoeding	voor	deze	kosten.	Daarom	kunt	u	voor	deze	kos-
ten	geen	afzonderlijke	declaraties	meer	indienen.

Basisregel	is	dat	uitsluitend	bestuurlijke	kosten	voor	vergoeding	in	aanmer-
king	komen.	Het	gaat	om	functionele	kosten	die	noodzakelijk	zijn	om	het	ambt	
van	wethouder	te	kunnen	vervullen.	Als	met	de	uitgave	geen	gemeentelijk	be-
lang	is	gediend,	moet	u	de	kosten	zelf	betalen.	Wees	daar	streng	in.	De	pu-
blieke	opinie	is	niet	mals	inzake	bestuurders	die	te	makkelijk	declareren.
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Bedrijfsvoering en bestuurskosten
Voorzieningen	die	u	nodig	hebt	voor	de	uitvoering	van	uw	ambt	worden	

door	de	gemeente	betaald.	Voor	een	beperkt	deel	van	kosten	kunt	nog	declara-
ties	indienen.	Denk	aan	bijvoorbeeld	computer,	opleidingen,	congressen.	Der-
gelijke	voorzieningen	worden	ter	beschikking	gesteld	of	in	bruikleen	verstrekt;	
congressen	worden	vergoed.

Vaste onkostenvergoeding (ambtstoelage)
Wethouders	krijgen	een	onkostenvergoeding	voor	aan	het	ambt	verbonden	

kosten.	 De	 vergoeding	 is	 opgebouwd	 op	 basis	 van	 de	 kostencomponenten	
als	representatie,	vakliteratuur,	contributies,	lidmaatschappen,	telefoonkosten,	
bureaukosten,	porti,	 representatieve	ontvangsten	aan	huis	en	excursies.	Doe	
bij	twijfel	navraag	bij	de	betrokken	ambtenaar	of	de	VNG.

Uitgebreide	 informatie	 is	 te	vinden	op	de	website	van	de	VNG	onder	het	
kopje	politieke	ambtsdragers,	of	in	de	VNG/Sdu-pocketuitgave	“De	rechtsposi-
tie	van	gemeentelijke	politieke	ambtsdragers,	burgemeesters	en	wethouders”.

Werkdruk 
Het	wethouderschap	is,	ondanks	verdere	professionalisering,	een	kwetsbaar	

ambt.	De	 stijgende	 aantallen	 vertrokken	wethouders	 lijken	 aan	 te	 geven	dat	
de	 afrekencultuur	 is	 toegenomen.	Ook	 al	 hebt	 u	 als	 nieuwe	wethouder	 alle	
basiscompetenties,	een	uitstekende	dossierkennis	en	het	vermogen	om	snel	te	
kunnen	schakelen	in	het	speelveld,	toch	blijft	het	mensenwerk.	In	het	huidige	
bestel	houdt	de	gemeenteraad	het	primaat	waar	het	gaat	om	het	functioneren	
van	de	wethouder.	Daarnaast	legt	het	ambt	een	groot	beslag	op	uw	persoonlijk	
leven	en	uw	gezin.	Of	u	het	wilt	of	niet,	u	functioneert	in	een	glazen	huis	en	
krijgt	 te	maken	met	werkweken	van	50	 tot	70	uur,	 in	 combinatie	met	 extra	
beschikbaarheid	tijdens	piketdiensten.

Naast	de	kwetsbaarheid	van	het	ambt	en	de	praktische	consequenties,	 is	
een	wellicht	nog	belangrijker	toetssteen	voor	een	succesvol	wethouderschap	
uw	persoonlijke	welbevinden	en	de	mogelijkheden	om	een	authentieke	wet-
houder	te	kunnen	zijn.

“Mijn wethouder weet van geen ophouden. Ze is altijd aan het werk. 
Het is geen uitzondering dat ik om 02.00 uur nog een mail van haar 
krijg en soms zelfs om 04.30 uur. De gedrevenheid van dat mens is niet 
normaal, maar het inspireert en enthousiasmeert mij wel.”

Ambtenaar in een grote stad

Persoonlijke	voldoening	in	uw	functie	als	wethouder	heeft	natuurlijk	ook	te	
maken	met	uw	persoonlijkheidskenmerken,	uw	fysieke	en	psychische	gesteld-
heid	en	de	manier	waarop	u	in	het	leven	staat.	Aan	de	basis	van	het	persoonlijk	
welbevinden	 ligt	een	goede	 lichamelijke	en	geestelijke	gezondheid.	Een	wet-
houder	 is	ook	 een	mens.	Het	 is	daarom	van	belang	om	een	goed	dagritme	
in	acht	te	nemen,	goed	te	eten	en	te	slapen	en	regelmatig	tijd	te	nemen	voor	
sport	 en	 ontspanning.	 Aangezien	 het	 ambt	 onregelmatige	 werkzaamheden,	
overwerk	en	stress	met	zich	meebrengt,	is	het	des	te	belangrijker	om	regelma-
tig	te	bewegen	en	te	ontspannen.	Het	grote	risico	van	het	wethouderschap	is	
dat	het	ambt	u	volledig	opslokt	en	dat	er	amper	tijd	is	voor	rust,	bezinning	en	
verdieping.
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Een breed netwerk
Uit	 onderzoek	 van	 P&O	 Services	 Groep	 (2009)	 blijkt	 dat	 tweederde	 van	

de	wethouders	zich	niet	of	nauwelijks	bezighoudt	met	loopbaanontwikkeling.	
Meestal	worden	wethouders	dusdanig	door	het	ambt	in	beslag	genomen	dat	ze	
weinig	tijd	hebben	om	na	te	denken	over	het	leven	na	het	wethouderschap.

Uit	het	onderzoek	komt	ook	naar	voren	dat	een	groot	deel	van	de	netwerk-
contacten	gelieerd	zijn	aan	de	functie.	Als	de	wethouder	al	dan	niet	vrijwillig	
stopt,	valt	dit	netwerk	vaak	als	een	kaartenhuis	in	elkaar.	Hierdoor	is	het	vaak	
lastiger	om	aan	een	andere	structurele	baan	of	interim-klussen	te	komen.

Wij	adviseren	u	dan	ook	om	als	nieuwe	wethouder	breed	actief	te	blijven,	
bijvoorbeeld	op	uw	(oude)	vakgebied,	in	de	landelijke	politieke	partij,	via	bij-
scholing	of	anderszins.	Ook	kunt	u	oude	en	nieuwe	contacten	aanboren	via	
netwerksites	zoals	LinkedIn.	Mocht	u	willen	stoppen	als	wethouder,	dan	kunt	
u	in	ieder	geval	terugvallen	op	een	breed	en	vitaal	netwerk.

	

De zes gewoonten van effectieve netwerkers

1.  Zorg dat u goed voorbereid bent. Bereid u voor op bijeenkomsten 
en kom op tijd.

2.  Wees pro-actief, denk aan anderen telkens als u een relevant artikel 
leest of een uitnodiging krijgt.

3.  Koppel relaties aan elkaar, neem initiatief, bedank mensen en bied 
hulp terug.

4.  Zorg ervoor dat u problemen oplost en mensen verder helpt.
5.  Zorg dat u echt communiceert, vraag in plaats van te vertellen. Net-

werken is iets anders dan verkopen.
6.  Zorg dat u echt handelt, wees professioneel en houd u aan uw be-

loftes.

Bron:	Netwerken,	Tips	&	Tools

De Wethoudersvereniging
Voor	 de	Wethoudersvereniging	 is	 de	 professionalisering	 van	het	wethou-

dersambt	‘speerpunt	nummer	1”.	In	Nederland	spelen	wethouders	een	cruciale	
rol	in	het	lokaal	bestuur.	Er	komt	veel	kijken	bij	het	wethouderschap,	zeker	in	de	
huidige	tijd.	De	Wethoudersvereniging	is	doende	om	een	fonds	op	te	richten	
voor	verdere	professionalisering	van	het	wethoudersvak.	Dat	fonds	richt	zich	
op	de	hele	 levensloop	van	de	wethouder,	te	beginnen	met	oriëntatie	op	het	
vak,	gevolgd	door	werving	en	selectie.	Daarna	komt	het	daadwerkelijk	vervullen	
van	de	functie,	het	verwerven	en	onderhouden	van	de	gewenste	competenties	
en	vaardigheden.	

Bij	de	professionalisering	van	het	wethouderschap	spelen	verschillende	za-
ken.	Zo	moet	de	basiskwaliteit	 van	wethouders	een	aspect	van	de	kwaliteit	
van	het	openbaar	bestuur	zijn.	Zonder	goede	wethouders,	geen	goed	 lokaal	
bestuur!	Meer	informatie	kunt	u	vinden	op	de	website	van	de	Wethoudersver-
eniging:	www.wethoudersvereniging.nl.

Platform voor ontmoeting
De	agenda’s	van	wethouders	vullen	zich	als	vanzelfsprekend.	Tijd	om	allerlei	

bijeenkomsten	te	bezoeken,	is	dus	schaars.	Toch	wil	de	Wethoudersvereniging	
een	aantal	activiteiten	organiseren	waarin	de	wethouders	elkaar	los	van	de	da-
gelijkse	hectiek	kunnen	treffen.	Om	zo	met	collega’s	uit	andere	delen	van	het	
land	of	van	andere	politieke	partijen	ervaringen	uit	te	wisselen	uit	de	praktijk	
van	het	wethouderschap	en	om	te	leren	van	elkaars	successen	en	tegenvallers.	
Op	de	vierde	woensdag	van	november	wordt	de	jaarlijkse	Dag	van	de	Wethou-
der	gehouden.	
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Spreekbuis
De	Wethoudersvereniging	 spreekt	mee	over	 belangrijke	ontwikkelingen	 in	

het	 lokaal	 bestuur.	Regelmatig	brengt	de	Wethoudersvereniging	de	wethou-
dersbelangen	voor	het	voetlicht	van	de	regering	en	het	parlement.	Door	actief	
de	pers	op	te	zoeken	en	door	contact	te	onderhouden	met	bewindspersonen,	
kamerleden	en	de	VNG,	is	de	Wethoudersvereniging	actief.	

Plek voor scholing
In	samenwerking	met	het	Actieprogramma	Lokaal	Bestuur	(een	gezamenlijk	

project	 van	 de	 VNG	 en	 BZK	 met	 als	 doel	 het	 lokaal	 bestuur	 te	 versterken)	
worden	bijeenkomsten	georganiseerd.	In	2008	is	het	Actieprogramma	gestart	
en	het	heeft	daarna	vervolg	gekregen.	 In	samenwerking	met	het	Nederlands	
Genootschap	van	Burgemeesters	worden	bijeenkomsten	georganiseerd,	zoals	
‘loco	voor	de	leeuwen’	en	‘de	loco-burgemeester	in	crisistijd’.

U	kunt	lid	worden	van	de	Wethoudersvereniging	door	een	e-mail	te	sturen	
naar	wethoudersvereniging@vng.nl.	Voor	meer	 informatie	 kunt	u	 terecht	op	
de	website.	

Ontslag en loopbaan na het wethouderschap
Voorheen	werd	het	wethouderschap	vaak	als	een	bekroning	van	een	langdu-

rig	raadlidmaatschap	gezien.	Tegenwoordig	heeft	het	vak	van	wethouder	meer	
het	 karakter	van	 in	between	 jobs.	Dat	betekent	dat	 een	zittende	wethouder	
actief	met	zijn	loopbaan	aan	de	slag	moet.

Indien	een	wethouder	vertrekt	–	al	dan	niet	vrijwillig	–	dan	biedt	de	Alge-
mene	pensioenwet	politieke	ambtsdragers	(Appa)	inkomenszekerheid	(wacht-
geld)	gedurende	een	bepaalde	periode.	Indien	u	doorgaat,	dan	blijft	dit	ook	in	
de	toekomst	het	geval	maar	in	een	sterk	gewijzigde	regeling	met	meer	plichten	
en	minder	rechten.	Een	vertrek	dat	redelijk	kort	na	de	start	van	de	nieuwe	peri-

ode	valt,	kan	dus	negatief	uitpakken.	Het	is	belangrijk	dat	u	voorbereid	bent	op	
de	situatie	die	voor	u	van	toepassing	is.	Een	van	de	belangrijke	veranderingen	
waarmee	u	te	maken	kunt	krijgen,	is	de	sollicitatieplicht.	Voor	iedereen	logisch,	
maar	niet	zo	eenvoudig	in	te	vullen.	De	verwachting	van	de	buitenwereld	is	dat	
mensen	met	uw	netwerk	snel	weer	aan	de	slag	komen.	Onderzoek	van	P&O	
Services	Groep	(2009)	leert	dat	dit	niet	het	geval	is.	Bestuurders	kampen	vaak	
met	een	imagoprobleem	bij	potentiële	werkgevers.	P&O	Services	Groep	heeft	
dit	onderkend	en	heeft	een	aanbod	van	producten	ontwikkeld	om	gewezen	
bestuurders	behulpzaam	te	zijn	op	weg	naar	een	nieuwe	functie.

“Er waren flink wat ramptoeristen naar mijn laatste raadsvergadering 
gekomen. De raadsfracties bleken flink in hun maag te zitten met het 
bespreken van een interne collegekwestie in de raad. Na vele schorsin-
gen en zelfs een misplaatste lijmpoging werd dan toch het vertrouwen 
in mij opgezegd.”

Wethouder in een plattelandsgemeente

Uw	kansen	op	de	 arbeidsmarkt	hangen	natuurlijk	 in	de	 eerste	plaats	 van	
uzelf	 af.	 Een	 eerste	 stap	 die	 u	 daarin	 kunt	 zetten,	 is	 u	 ervan	 te	 verzekeren	
dat	in	uw	gemeente	de	VNG-modelregeling	voor	ondersteuning	van	gewezen	
bestuurders	bij	hun	sollicitatieactiviteiten	is	ingevoerd.	Vervolgens	kunt	u	zich	
oriënteren	op	uw	mogelijkheden	en	de	ondersteuning	die	u	nodig	heeft.	Dit	
kan	in	de	vorm	van	een	careerscan,	een	assessment	of	via	uitgebreide	begelei-
ding	tot	een	mobiliteitsdienstverband	gericht	op	ander	tijdelijk	of	vast	werk.	

Bij	de	meeste	gemeenten	wordt	de	VNG-modelverordening	outplacement	ge-
wezen	wethouders	gehanteerd.	Vanuit	dit	budget	kan	voor	gewezen	wethouders	
een	loopbaantraject	voor	de	periode	van	maximaal	een	jaar	worden	bekostigd.
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Voorbeeldverordening outplacement gewezen wethouders

Gemeente Burgerdam
De raad van de gemeente Burgerdam;
nr. 6.
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 1995; 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken;

besluit:
vast te stellen de regeling outplacement gewezen wethouders van de 
gemeente Burgerdam

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.  belanghebbende : hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot 

is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en 
Pensioen verordening wethouders;

b.  outplacementbureau : bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten 
bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaan-
begeleiding.

Artikel 2. Toekenning outplacementfaciliteiten
1.  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de 

toekenning van outplacementfaciliteiten.
2.  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening 

van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een 
schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

3.  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening 
van belanghebbende.

Artikel 3. Maximale toekenningsduur
De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van 
ten hoogste één jaar.

Artikel 4. Uitleg regeling
In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet 
zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5. Slotbepaling
Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling outplacement  
gewezen wethouders gemeente Burgerdam”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 augustus 2009.
secretaris, voorzitter.



100

L
oopbaanontw

ikkeling tijdens en na het w
ethouderschap

Verder	is	het	ook	mogelijk	om	via	een	EVC-procedure	uw	bestuurderscom-
petenties	in	kaart	te	brengen	en	te	verzilveren	bij	een	hogeschool	of	universi-
teit.	Hierdoor	kunt	u	een	brug	slaan	naar	de	arbeidsmarkt	en	uw	cv	versterken.	
Bovendien	kan	certificering,	dus	het	daadwerkelijk	aantonen	van	uw	compe-
tenties	de	(negatieve)	beeldvorming	vanuit	werkgevers	ombuigen.	Uit	onder-
zoek	van	het	Instituut	voor	Arbeidsvraagstukken	blijkt	dat	er	vier	doorstroom-
profielen	zijn	die	goed	aansluiten	bij	de	competenties	van	oud-bestuurders:

1.	Directeur-bestuurder
2.	Manager	(interim-	project-	of	lijnmanager)
3.	Consultant	(op	basis	van	inhoudelijk	specialisme)
4.	Zelfstandig	ondernemer

Door	middel	van	een	assessment	of	EVC-procedure	kan	de	ex-bestuurder	
deze	doorstroomprofielen	helder	in	beeld	krijgen.	Hierdoor	kan	hij	doelgerich-
ter	met	zijn	loopbaan	aan	de	slag	gaan.	P&O	Services	groep	kan	dit	voor	wet-
houders	faciliteren,	ook	als	zij	nog	niet	gestopt	zijn.	In	het	najaar	van	2009	zal	
de	eerste	ex-wethouder	via	deze	EVC-procudure	zijn	deelcertificaten	ontvan-
gen.	Voor	meer	informatie	zie	www.posg.nl.

“Het is belangrijk om enige relativering ten aanzien van je positie te 
hanteren. Als je wethouder bent, dan ben je weliswaar somebody. 
Maar zodra je stopt, ben je anybody en als je een tijdje weg bent, zijn 
ze je vergeten en ben je gewoon weer nobody.”

Oud-wethouder in een middelgrote gemeente

Een wethouder 
is slechts een incident 
in een ambtelijk leven
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Slotwoord: de Wethouder 
van de Toekomst

Door Theo Toonen, 

hoogleraar bestuurskunde in Delft en Leiden
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Authenticiteit.	Het	is	een	van	de	belangrijkste	kwaliteiten	waarop	de	wethouder	
van	de	nabije	toekomst	politiek,	bestuurlijk	en	publiekelijk	beoordeeld	zal	wor-
den.	De	les	van	de	Fortuijns	leefbaarheidsrevolutie	–	hoe	kortstondig	en	vluchtig	
achteraf	ook	 -	 	 is	niet	alleen	dat	hij	 tegen	het	establishement	 in	durfde	zaken	
te	agenderen	die	tot	op	dat	moment	door	anderen	als	te	gevoelig,	‘not	done’	of	
gênant	werden	ervaren.	Het	was	ook	de	wijze	waarop	hij,	op	soms	ongegeneerde	
wijze,	zijn	persoonlijkheid	 in	zijn	politieke	optreden	 liet	doorklinken,	die	grote	
delen	van	het	kiezerspubliek		tot	een	op	dat	moment	ongeëvenaarde	wijze	aan-
sprak.	Zijn	persoonlijke	brille	–	persoonlijk	charisma	-	is	natuurlijk	niet	iedereen	
gegeven.		Je	hoeft	echter	geen	ster	te	zijn	in	professionele	‘corporate’	mediacom-
municatie	–	liever	niet	zelfs;	doorgaans	te	gelikt	of	gemaakt		–	of	columnist	te	
zijn	 geweest	 in	 Elsevier,	 Volkskrant	 of	 Buitenhof,	 om	 toch	 op	 persoonlijke	 en	
authentieke	wijze	het	publieke	domein	te	betreden	en	mee	vorm	te	geven.	

Ruud	 Lubbers	 werd	 aan	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 tachtig	 in	 de	 media	 en	 door	
professionele	waarnemers	 afgebrand	vanwege	zijn	 ‘wollige	 taalbegruik’,	 omslach-
tige	formuleringen	en	‘vage	manier	van	communiceren’.	Hij	groeide	in	het	daarop-
volgende	 decennium	 uit	 tot	 een	 maatschappelijk	 gedragen	 bestuurlijk	 leider	 van	
formaat.	Ook	hij	durfde	dingen	te	benoemen	die	op	dat	moment	not	done	waren	
–	‘Nederland	is	ziek’.	Hij	liep	op	de	muziek	vooruit	en	gaf	de	toon	aan.	Lubbers	is	
degene	die	vandaag	de	dag	op	 leiderschapstrainingen	vaak	als	een	van	de	eerste	
wordt	genoemd	als	rolmodel.	

Spindoctors	redden	het	niet	als	de	inhoudelijke	boodschap	en	bestuurlijke	con-
centratie	er	niet	is.	Of	het	nu	gaat	om	een	minister,	staatssecretaris	of	wethouder,	
de	bestanddelen	voor	het	succesvol	bekleden	van	een	bestuurlijke	positie,	de	ingre-
diënten	die	van	belang	zijn	voor	een	weerbaar	en	robuust	–	dat	wil	zeggen	onder	
verschillende	omstandigheden	effectief	en	daadkrachtig	bestuurlijk	leiderschap	-	zijn	
hetzelfde.	Terecht	stellen	de	auteurs	van	dit	boek	van	meet	af	aan	voorop	dat	‘be-
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sturen’	is	iets	heel	anders	dan	‘managen’.	Management	is	het	bereiken	van	gegeven	
doelen,	met	gegeven	middelen,	binnen	gegeven	randvoorwaarden.	Besturen	is	het	
vaststellen	van	die	doelen,	middelen	en	randvoorwaarden	en	–	 in	democratische	
samenlevingen	–	het	extern	verantwoording	afleggen	over	en	verantwoordelijkheid	
nemen	voor	de	normatieve	keuzes,	risico’s	en	beslissingen	die	in	het	proces	daar	
naar	toe	genomen	zijn.	De	essentie	van	besturen	is	niet	het	sturen.	Het	is	het	verant-
woorden	–	zowel	in	de	operationele	als	in	de	normatieve	betekenis	van	dat	woord.	
Het	ambtelijke	apparaat	en	het	algemene	publiek	zijn	daarbij	niet	de	tegenstanders,	
maar	werktuigen	voor	bestuurskracht.	De	turbulentie	en	politisering	van	het	lokale	
bestuur	is	onmiskenbaar	toegenomen.	Dat	biedt	echter	ook	veel	meer	mogelijkhe-
den	tot	externe	legitimatie.	De	beschouwingen	in	dit	boek	bieden	een	‘Fundgrube’	
aan	praktijkervaringen	die	daarbij	kunnen	dienen	als	richtsnoer	of	bron	van	inspira-
tie.	De	algemene	lijn	is	dat	het	persoonspolitieke	element	na	de	eeuwwisseling	in	
Nederland	duidelijk	aan	betekenis	gewonnen	heeft.	Het	persoonlijke	wordt	politiek	
en	het	politieke	wordt	persoonlijk.	

Ook	op	het	 lokale	bestuurlijke	niveau.	Terecht	dat	 in	dit	boekje	veel	aandacht	
wordt	 besteed	 aan	het	 primaire	 belang	 van	 integriteit	 voor	 het	 functioneren	 van	
wethouders	onder	de	hedendaagse	omstandigheden	van	mediapolitiek	en	door	in-
ternet	en	ICT	ontwikkeling	afgedwongen	transparantie.	Het	is	een	soort	autonome	
democratisering	van	het	openbaar	bestuur.	Deze	is	nu	eens	niet	door	de	‘camping	
democratie’,	 de	 massa	 of	 een	 opstand	 van	 stakeholders	 en	 belangenorganisaties	
afgedwongen.	Het	 is	hen	min	of	meer	 in	de	 schoot	geworpen.	Het	publieke	do-
mein	blijft	echter	schreeuwen	om	aandacht	en	om	bestuurlijk	leiderschap	dat	het	
‘algemene’	of	‘gemeenschappelijke’	belang	kan	verwoorden	en	vertegenwoordigen.	
Zonder	bestuurlijke	 leiding	geen	 ‘ontkokering’	of	maatgericht,	 ‘customized’	 lokaal	
bestuur.	Ambtenaren	hebben	een	mandaat	binnen	hun	koker.	Bestuurders	hebben	
de	bevoegdheid	–	maar	niet	altijd	het	lef	of	vereiste	inhoudelijke	inzicht	–	om	dat	
te	doorbreken.	

Degenen	die	spreken	van	een	‘crisis	in	de	democratie’	–	ook	de	lokale	democratie	
–	zitten	er	naast.	In	tal	van	opzichten	functioneert	de	democratie	momenteel	beter	
dan	in	de	oude	en	vertrouwde	verzuilde	samenleving	van	weleer.	Als	er	sprake	is	van	
een	crisis	dan	schuilt	deze	in	de	executieve	–	het	dagelijks	bestuur	-	als	tegenmacht	
voor	de	wetgevende	macht.	Ondanks	de	dualisering	 is	 in	het	 lokale	bestuur	nog	
steeds	de	Raad	het	hoogste	orgaan	in	de	gemeente.	Democratie	betekent	naast	re-
presentatie	ook	machtenscheiding:	checks	and	balances.	Zo	lang	de	burgemeesters	
in	Nederland	niet	rechtstreeks	gekozen	worden,	zijn	het	inderdaad	de	wethouders	
die	intern	leiding	moeten	geven	en	extern	verantwoording	af	moeten	leggen	voor	de	
uitvoerende	macht,	een	macht	die	zich	steeds	meer	ontpopt	als	een	netwerk	–	een	
alliantie	-	van	overheidorganisaties,	bedrijven	en	maatschappelijke.	Dat	is		feitelijk	
altijd	 al	 zo	 geweest,	 alleen	nu	 transparanter,	maar	met	nog	 steeds	behoefte	 aan	
extern	gelegitimeerd	–	boven	de	partijen	staand	-	bestuurlijk	leiderschap.	Daar	ligt	
de	niche	van	de	moderne	wethouder.	

Dit	boek	is	een	welkome	aanvulling	op	de	handreikingen	van	weleer.	Het	is	be-
langrijk	dat	integriteit	op	het	punt	van		declaraties	en	de	navolging	van	regels	van	
een	minimale	verdedigingslijn	om	niet	in	bonnetjes	affaires	verzeild	te	raken,	stap	
voor	stap	binnen	een	collegeperiode	wordt	uitgebouwd	tot	een	begrip	dat	ook	de	
persoonlijke	geloofwaardigheid		-	authenticiteit	–	omvat.	Het	is	van	belang	dat	een	
eerste	 en	 terecht	 aanbevolen	 verkenning	 van	 lijken	 in	 de	 kast	 van	 het	 ambtelijk	
apparaat	en	overdrachtdossiers	van	voorgangers	snel	wordt	omgevormd	en	uitge-
bouwd	tot	een	professionele	en	zakelijke	vertrouwensrelatie	met	het	apparaat	–	het	
belangrijkste	asset	van	een	wethouder.	
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Het	wat	hijgerige	‘bereiken	van	doelen	en	resultaten’	blijkt	in	onderzoek	telkens	
opnieuw	weer	weinig	op	te	leveren	aan	tevredenheid	en	vertrouwen	van	de	burge-
rij.	Deze	‘service	paradox’	is	inmiddels	een	bestuurskundige	klassieker.	Natuurlijk,	
zonder	resultaten	gaat	het	niet,	maar	zeker	zo	belangrijk	is	de	zorg	voor	de	geloof-
waardigheid	van	de	gemeente	als	geheel	en	het	wethoudersambt	in	het	bijzonder.		
Werken	aan	duurzaam	goed	bestuur	betekent	vooral	dat	men	de	gemeentelijke	orga-
nisatie,	het	ambtelijk	apparaat	en	de	relatie	met	de	maatschappelijke	omgeving	aan	
het	einde	van	de	ambtstermijn	beter	achterlaat	dan	dat	men	deze	aantrof.	Inhoud	en	
geloofwaardigheid	zijn	dan	zeker	zo	belangrijk	als	dienstbaarheid.

	

Bijlagen



110

B
ijlagen

111

B
ijl

ag
en

Bijlage A - Enkele interessante passages uit 
de Gemeentewet
Artikel 34	van	de	Gemeentewet	bepaalt	dat	burgemeester	en	wethouders	samen	
het	college	van	burgemeester	en	wethouders	vormen.	Dit	houdt	in	dat	het	college	
altijd	 ‘met	één	mond	spreekt’	 en	wethouders	 loyaal	met	meerderheid	genomen	
besluiten	uitvoeren.	U	kunt	dus	niet	een	minderheidsstandpunt	naar	buiten	bren-
gen.	“Het	college	was	voor,	maar	ik	was	tegen”,	is	not	done	en	levert	u	politieke	
problemen	op.	

Artikel 35	bepaalt	dat	de	burgemeester	wordt	geïnformeerd	over	de	uitkomsten	van	
de	collegeonderhandelingen.	Hij	wordt	alsdan	in	de	gelegenheid	gesteld	zijn	opvat-
tingen	over	voorstellen	ten	behoeve	van	het	collegeprogramma	kenbaar	te	maken.	
Meer	 is	er	niet	geregeld	bij	wet.	Plaatselijke	gewoonten,	omgangsvormen	en	het	
‘profiel	van	de	burgemeester’	bepalen	hoe	partijen	er	in	detail	mee	omgaan.

Artikel 36a	bepaalt	dat	de	raad	voor	de	duur	van	een	jaar	ontheffing	kan	verlenen	
van	het	vereiste	van	ingezetenschap.	De	ontheffing	kan	in	bijzondere	gevallen,	tel-
kens	met	een	periode	van	maximaal	een	jaar,	worden	verlengd.	In	de	praktijk	gaan	
gemeenten	hier	heel	wisselend	mee	om.	Is	het	bij	de	ene	gemeente	een	hot	issue,	
bij	een	andere	gemeente	is	het	een	jaarlijks	terugkerend	hamerstuk.

Artikel 36b	bepaalt	dat	je	het	wethouderschap	niet	kunt	combineren	met	functies	
zoals	het	ministerschap,	staatssecretaris;	lid	van	de	Raad	van	State;	lid	van	de	Al-
gemene	Rekenkamer;	Nationale	ombudsman;	substituut-ombudsman	als	bedoeld	
in	 artikel	 9,	 eerste	 lid,	 van	de	Wet	Nationale	ombudsman;	 commissaris	 van	de	
Koning	 [of	 Koningin?];	 gedeputeerde	 en	 zo	 voort.	 Bij	 de	 meeste	 functies	 heeft	
het	een	hoog	‘open-deur-intrapgehalte’.	Een	belangrijke	belemmering	is	dat	je	het	
wethouderschap	ook	niet	kunt	combineren	met	de	functie	van	“ambtenaar,	door	of	
vanwege	het	gemeentebestuur	aangesteld	of	daaraan	ondergeschikt”.

Artikel 37	bepaalt	dat	de	benoeming	van	wethouders	plaatsvindt	na	de	verkiezing	
van	de	leden	van	in	een	vergadering	van	de	raad	in	nieuwe	samenstelling.	

Artikel 41a	bevat	enkele	belangrijke	bepalingen.	Voordat	u	uw	wethoudersfunctie	
kunt	uitoefenen,	zult	u	in	de	vergadering	van	de	raad	de	ambtseed	(verklaring	en	
belofte)	moeten	afleggen.	Zie	voor	de	tekst	bijlage	B.

Artikel 41b	geeft	aan	dat	u	geen	nevenfuncties	mag	vervullen	waarvan	de	uitoefe-
ning	ongewenst	is	met	het	oog	op	een	goede	vervulling	van	zijn	wethouderschap.	
Een	open	norm,	die	door	het	politieke	debat	per	geval	wordt	beoordeeld.	Als	u	een	
nevenfunctie	wilt	aannemen,	dan	moet	u	dat	vooraf	aan	de	raad	melden.

Artikel 44	bepaalt	dat	 je	buiten	hetgeen	je	bij	of	krachtens	de	wet	 is	toegekend	
geen	inkomsten,	in	welke	vorm	ook,	ten	laste	van	de	gemeente	kunt	ontvangen.	
Dus	ook	geen	vergoedingen,	in	welke	vorm	ook,	voor	werkzaamheden,	verricht	in	
nevenfuncties	uit	hoofde	van	het	wethoudersambt,	ongeacht	of	die	vergoedingen	
ten	laste	van	de	gemeente	komen	of	niet.	Als	u	een	vergoeding	krijgt,	dan	zult	u	die	
moeten	terugstorten	in	de	gemeentekas.	De	raad	kan	in	bijzondere	gevallen	onthef-
fing	verlenen.	Dat	raadsbesluit	moet	aan	gedeputeerde	staten	worden	gezonden.

Artikel 49	 bevat	nog	wat	 spelregels	 voor	de	 situatie	dat	het	 vertrouwen	 in	 een	
wethouder	is	opgezegd	door	de	raad,	maar	dat	dat	er	niet	toe	leidt	dat	de	betrokken	
wethouder	zelf	zijn	ontslag	indient.	Dan	kan	de	raad	besluiten	tot	ontslag.	Voor	
het	geval	een	rechter	er	aan	te	pas	zou	komen,	is	de	wet	ook	duidelijk:	de	rechter	
treedt	niet	in	de	beoordeling	van	de	gronden	waarop	de	raad	tot	ontslag	van	een	
wethouder	heeft	besloten.	Het	is	immers	politiek	en	dankzij	de	scheiding	der	mach-
ten	gaat	een	rechter	daar	niet	over.
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Bijlage B - De ambtseed of belofte

Bij	de	installatie	van	wethouders	wordt	de	ambtseed	of	de	belofte	afgelegd.	
Bij	de	eed	dient	de	wijs-	en	middelvinger	van	de	rechterhand	te	worden	opge-
stoken	(zonder	een	V-teken	te	maken).

Artikel 65 uit de Gemeentewet
1.		Alvorens	 zijn	 ambt	 te	 aanvaarden,	 legt	 de	 wethouder	 in	 handen	 van	 de	

Commissaris	van	de	Koningin	de	volgende	eed	(verklaring	en	belofte)	af:

	“Ik	zweer	(verklaar)	dat	ik,	om	tot	wethouder	benoemd	te	worden,	recht-
streeks	noch	middellijk,	onder	welke	naam	of	welk	voorwendsel	ook,	enige	
gift	of	gunst	heb	gegeven	of	beloofd.

Ik	zweer	(verklaar	en	beloof)	dat	ik,	om	iets	in	dit	ambt	te	doen	of	te	laten,	
rechtstreeks	noch	middellijk	enig	geschenk	of	enige	belofte	heb	aangenomen	
of	zal	aannemen.

	Ik	zweer	(beloof)	dat	ik	getrouw	zal	zijn	aan	de	Grondwet,	dat	ik	de	wetten	
zal	nakomen	en	dat	ik	mijn	plichten	als	wethouder	naar	eer	en	geweten	zal	
vervullen.

	Zo	waarlijk	helpe	mij	God	Almachtig!”

	(Dat	verklaar	en	beloof	ik!”)

2.		Wanneer	 de	 eed	 (verklaring	 en	 belofte),	 bedoeld	 in	 het	 eerste	 lid,	 in	 de		
Friese taal wordt	afgelegd,	luidt	de	tekst	van	de	eed	(verklaring	en	belofte)	
als	volgt:

“Ik	 swar	 (ferklearje)	dat	 ik,	 om	 ta	wethalder	beneamd	 te	wurden,	 streek-
rjocht	noch	midlik,	ûnder	wat	namme	of	wat	 ferlechje	ek,	hokker	 jefte	of	
geunst	dan	ek	jûn	of	ûnthjitten	haw.

	Ik	swar	(ferklearje	en	ûnthjit)	dat	ik,	om	eat	yn	dit	amt	te	dwaan	of	te	litten,	
streekrjocht	noch	midlik	hokker	geskink	of	hokker	ûnthjit	dan	ek	oannom-
men	haw	of	oannimme	sil.

	Ik	swar	(ûnthjit)	dat	ik	trou	wêze	sil	oan	‘e	Grûnwet,	dat	ik	de	wetten	nei-
komme	sil	en	dat	ik	myn	plichten	as	wethalder	yn	alle	oprjochtens	ferfolje	
sil.

Sa	wier	helpe	my	God	Almachtich!”

(“Dat	ferklearje	en	ûnthjit	ik!”)
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Bijlage C - Voorbeeldvragenlijst 
functioneringsgesprek wethouders

1. Taakinhoud
•	Wat	ziet	u	als	uw	takenpakket	en	werkzaamheden?
•	Wat	vindt	u	van	de	variatie	in	uw	werkzaamheden?
•	Hoe	vindt	u	de	zwaarte	en	hoeveelheid	van	uw	taken?
•	Welke	taken	moet	u	(gedeeltelijk)	laten	liggen?
•	Welke	taken	vindt	u	moeilijk	uitvoerbaar?

2. Taakvervulling (per competentie)
Deskundigheid

•	Wat	vindt	u	van	de	gemeentelijke	politiek?
•	Hoe	verdiept	u	zich	in	de	beleidsterreinen?
•	Hoe	vindt	u	nieuwe	kennis	en	hoe	neemt	u	die	in	zich	op?

Communicatieve vaardigheden
•	Hoe	ervaart	u	uw	contact	met	burgers?
•	Hoe	gaat	het	vergaderen,	debatteren,	presenteren	e.d.	u	af?
•	Hoe	benadert	u	de	media?

Samenwerken
•	Hoe	ervaart	u	de	samenwerking	met	uw	collega	fractie-	en	raadsleden?
•	Wat	zijn	uw	ervaringen	tot	nu	toe	met	de	fractiediscipline?
•	Wat	vinden	mensen	van	uw	mening?

Authenticiteit
•	Hoe	laat	u	in	de	fractie	zien	dat	u	uzelf	bent?
•	Hoe	denkt	u	dat	anderen	over	u	denken?
•	Op	welke	momenten	vindt	u	het	moeilijk	om	authentiek	te	zijn?

Politieke sensitiviteit
•		Hoe	bevalt	u	de	manier	waarop	de	verschillende	politieke	deelnemers	met	

elkaar	omgaan?

•		Hoe	vindt	u	uw	draai	in	de	gemeentelijke	politiek?
•		Hoe	volgt	u	de	actualiteit?
•		Hoe	zouden	burgers	over	u	en	uw	functioneren	denken?

Visie
•		Hoe	gaat	het	u	af	om	concrete	partijstandpunten	te	formuleren?
•		Op	welke	manier	gebruikt	u	het	gedachtegoed	van	de	partij	daarbij?
•		Hoe	draagt	u	het	verkiezingsprogramma	uit?

Resultaatgerichtheid
•		Hoe	vindt	u	dat	het	college	van	BenW	functioneert?
•		Welke	instrumenten	gebruikt	u	regelmatig	en	met	welk	doel?
•		Hoe	pakt	u	het	 aan	om	een	partijstandpunt	 te	profileren	 temidden	van	

andere	standpunten?
•		Wat	zijn	uw	doelen	in	de	functie?

3. Werkomstandigheden
•		Hoe	ervaart	u	uw	werkbelasting?
•		Wat	vindt	u	van	de	tijdsdruk?
•		Hoe	bevalt	u	de	omgang	met	de	pers?
•		Wat	vindt	u	van	de	informatievoorziening	naar	u	toe?

4. Samenwerking
•		Hoe	ervaart	u	de	samenwerking	met	de	coalitiefracties?
•		Hoe	zijn	de	contacten	met	andere	politieke	fracties?
•		Hoe	ervaart	u	de	samenwerking	met	het	maatschappelijke	middenveld?
•		Hoe	ervaart	u	de	samenwerking	met	het	ambtelijke	apparaat?
•		Hoe	ervaart	u	de	samenwerking	met	de	lokale	afdeling?

5. Eigen ontwikkeling
Hoe	zou	u	uw	eigen	toekomstperspectief	schetsen?
Welke	eigen	ontwikkeling	streeft	u	in	uw	functie	na?
Wat	heeft	u	daarvoor	nodig?
Wat	kunnen	uw	groeimogelijkheden	binnen	de	partij	zijn?
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Bijlage D - Bezoldigingstabel wethouders

Tabel I 
Bezoldiging wethouders

Klasse Inwonertal Tijdbestedingsnorm in % Bezoldiging per 01-04-2009

1	 	 t/m	2000	 45%	 3469,57	(45%	=	1561,31)
2	 	 2001–4000	 55%	 3852,13	(55%	=	2118,67)
3	 	 4001–8000	 65%	 4380,72	(65%	=	2847,47)
4	 	 8001–14.000	 75%	 4964,76	(75%	=	3723,57)
5a	 	 14.001–18.000	 75%	 5553,35	(75%	=	4165,01)
5b	 	 18.001–24.000	 100%	 5553,35
6	 	 24.001–40.000	 100%	 5943,06
7	 	 40.001–60.000	 100%	 6529,63
8	 	 60.001–100.000	 100%	 7115,19
9	 	 100.001–150.000	 100%	 7703,79
10	 	 150.001–375.000	 100%	 8113,34
11	 	 375.001–	 100%	 9098,26

Tabel II 
Bezoldiging wethouders, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, 
onderdeel a

Klasse Inwonertal Aantal Tijdbestedings-norm in % 
  wethouders Bezoldiging per 01-04-2009

3	 6001–8000	 2	 80%	 4380,72	 80%	=	3504,58
4	 8001–14.000	 2	 90%	 4964,76	 90%	=	4468,28
5a	 14.001–18.000	 2	 90%	 5553,35	 90%	=	4998,02

Tabel III 
Bezoldiging wethouders, bedoeld in artikel 3a, eerste lid,  
onderdeel b

Klasse Inwonertal Aantal Tijdbestedings-norm in % 
  wethouders Bezoldiging per 01-04-2009

3	 6001–8000	 3	 50%	 4380,72	 50%	=	2190,36
4	 8001–14.000	 3	 60%	 4964,76	 60%	=	2978,86
5a	 14.001–18.000	 3	 60%	 5553,35	 60%	=	3332,01
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Bijlage E - 
Een week uit een wethoudersagenda

Let	wel:	hier	wordt	een	gemiddelde	week	in	een	gemiddelde	gemeente	geschetst.	
Het	 kan	 rustiger	 zijn;	 er	 zijn	ook	dagen	van	8.00	uur	 tot	24.00	uur	met	12	
besprekingen.

Maandag	 Ochtend		 	Overleg	met	communicatieadviseur	
Doorlopen	agenda	met	secretaresse	
Stafoverleg	met	afdelingshoofden	
Afspraak	met	briefschrijver.

	 Lunch	 Overleg	met	directie,	met	een	broodje.
	 Middag		 	Voorzitten	Stuurgroep	Nieuwerwijk		

Bilateraal	overleg	met	een	afdelingshoofd	
Gesprek	met	wethouder	buurgemeente

	 Avond	 	Diner	thuis,	daarna	overleg	klankbordgroep		
Nieuwerwijk.

	 	

Dinsdag	 Ochtend	 Collegevergadering.
	 Lunch	 Uitloop	collegevergadering.
	 Middag	 	Persgesprek	n.a.v.	Collegevergadering	

Bilateraal	overleg	ambtenaat	
Gesprek	advocaat	i.v.m.	Raad	van	State	
Portefuillehoudersoverleg	met	buurgemeenten.

	 Avond	 	Diner	met	de	Stichting	welzijn	Nieuwerwijk	
Daarna	première	toneelvoorstelling.

Woensdag	 Ochtend	 	Bespreking	met	gedeputeerde	in	het	provinciehuis
Voorbespreking	met	betrokken	ambtenaar		
Voorbespreking	Stuurgroep	Dienstverlening	
Bilateraal	overleg	ambtenaar	
Gesprek	kamerlid	eigen	partij	inzake	kamervragen.

	 Lunch	
	 Middag	 	Bespreking	met	woningbouwvereniging	

Bezoek	bouwproject	met	projectleider	
Bilateraal	overleg	met	fractievoorzitter		
Gesprek	met	de	burgemeester.

	 Avond	 	Diner	thuis	daarna	ad-hoc-commissie	Dualisering.
	 	

Donderdag	 Ochtend	 	Interne	Stuurgroep	Nieuwerwijk	
Gesprek	gemeentesecretaris	
Overleg	communicatieadviseur	n.a.v		
krantenartikel	stukken		
Collegevergadering	ambtelijk	bespreken.

	 Lunch	 Werklunch	met	directeur-gemeentesecretaris.
	 Middag	 	Overleg	met	twee	inwoners	met	klachten		

Overleg	woordvoerder	oppositiefractie		
Bilateraal	overleg	ambtenaar	
Monumentencommissie	voorzitten.

	 Avond	 	Magnetronmaaltijd,	daarna	ledenvergadering	
eigen	partij.
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Vrijdag	 Ochtend	 	Werkbezoek	met	college	aan	plaatselijk	bedrijf
Voorbespreken	regionaal	overleg		
Intern	overleg	n.a.v.	in	het	college	te	bespreken	
stukken.

	 Lunch	 	Lunchoverleg	met	fractievoorzitter	van		
de	eigen	partij.

	 Middag	 Uitje	personeelsvereniging	gemeente.
	 Avond	 Thuis.
	 	

Zaterdag	 Ochtend	 Boodschappen	doen	en	op	de	racefiets.
	 Lunch	 Thuis.
	 Middag	 Opening	voetbaltoernooi.
	 Avond	 Thuis.
	 	

Zondag	 	 (afhankelijk	van	keuze	van	de	wethouder)
	 Middag		 	Opening	expositie		

’s	Avonds	stukken	lezen.
	

	

Bijlage F – De participatiewijzer

Heldere keuzen vooraf
1	 		De	gemeente	motiveert	of	en	zo	ja	hoe	ze	burgers	betrekt	bij	beleids-	en	

besluitvorming.	Criteria	daarbij	zijn:	heeft	het	invloed	op	de	leefomgeving	
en	is	er	ruimte	voor	participatie.	Deze	motivering	maakt	de	gemeente	
desgevraagd	kenbaar.

2	 	De	gemeente	maakt	participatie	een	vast	onderdeel	van	het	politieke	en	
bestuurlijke	besluitvormingstraject.

3	 	De	gemeente	gaat	zeer	terughoudend	om	met	de	mogelijkheid	participa-
tie	te	beperken	vanwege	het	algemeen	belang.	Kiest	de	gemeente	er	toch	
voor	burgerparticipatie	te	beperken	dan	moet	ze	deze	keuze	motiveren.

4	 	De	gemeente	bepaalt,	voordat	het	participatietraject	van	start	gaat,	welke	
rol	de	burger	krijgt:		•	meebeslissen;	

•	coproduceren;	
•	adviseren;	
•	raadplegen;	
•	informeren.

5	 		De	gemeente	zorgt	voor	een	zorgvuldig	vormgegeven	participatieproces.
Dit	betekent	dat	de	gemeente	expliciet	maakt:	
•	welk	onderwerp	ter	discussie	staat;	
•		wie	ze	bij	de	beleids/besluitvorming	betrekt,	dus	wie	de	belangheb-

benden	zijn;
	 •		op	welke	wijze	ze	het	participatieproces	inricht,	zo	mogelijk	in	overleg	

met	de	belanghebbenden;
	 •		op	welke	wijze	ze	de	burger	het	best	kan	bereiken,	bijvoorbeeld	per	

brief,	via	de	media	of	huisbezoek.	Voor	welke	wijze	ze	kiest	is	mede	
afhankelijk	van	de	rol	die	de	burger	heeft	gekregen	in	het	participatie-
proces.
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Constructieve houding
6	 	De	gemeente	is	oprecht	geïnteresseerd	in	hetgeen	burgers	naar	voren	

brengen	en	laat	dat	merken	in	woord	en	daad.	Van	burgers	mag	een	
constructieve	bijdrage	worden	verwacht.

7	 	De	gemeente	weegt	de	inbreng	van	burgers	mee	in	de	uiteindelijke	
beslissing	en	maakt	dat	zichtbaar.

8	 		De	gemeente	levert	extra	inspanning	om	álle	belanghebbenden	actief	te	
betrekken,	dus	ook	degenen	die	zich	niet	meteen	in	eerste	instantie	zelf	
aanmelden.

Informatieverstrekking
9	 		De	gemeente	informeert	de	burger	tijdig	en	volledig	over	het	

onderwerp	van	participatie,	hun	rol	en	de	manier	waarop	het	
participatieproces	vorm	krijgt.

10	 	De	gemeente	informeert	burgers	gedurende	het	participatietraject	
regelmatig	over	wat	er	gebeurt	met	hun	inbreng.	De	inbreng	van	burgers	
wordt	schriftelijk	vastgelegd.	De	gemeente	informeert	burgers	ook	over	
lang	stilliggen,	uitstel	of	wijziging	van	voornemens	of	plannen	van	de	
gemeente.	De	gemeente	motiveert	haar	besluit	waarbij	ze	aandacht	
besteedt	aan	de	door	burgers	naar	voren	gebrachte	(tegen)argumenten.

Bron:	www.ombudsman.nl
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