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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2007 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).
Met dit verslag legt de Raad verantwoording af over zijn werkzaamheden in
het afgelopen jaar. Zo is het vastgelegd in artikel 12 van de Kaderwet adviescolleges, maar ons motief is breder dan louter een wettelijke bepaling.
Verantwoording en vertrouwen hangen met elkaar samen. Voor de Rob vertegenwoordigt het begrip ‘vertrouwen’ zelfs een bijzondere waarde. Het is het
centrale thema in de advisering en activiteiten van de Raad in de afgelopen
en de komende jaren. Het gaat daarbij zowel om het vertrouwen tussen de
bestuurslagen als tussen bestuur en burgers.
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Een tweede begrip was in 2007 belangrijk voor de Raad: differentiatie (in het
openbaar bestuur). De Rob vindt dat differentiatie en daarmee pluriformiteit
een bijdrage kan leveren aan het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke
vraagstukken. Besturen vraagt om maatwerk. Autonomie moet zoveel mogelijk
worden gewaarborgd. En bestuurders moeten elkaar willen vertrouwen.

Wij streven ernaar dat onze adviezen en bijeenkomsten bijdragen aan het
politiek-bestuurlijke en het maatschappelijke debat. En we hopen dat onze
inzet deze debatten op een hoger plan brengt. Met bijvoorbeeld onze jaarlezing
willen wij mensen inspireren. Dit jaar was het thema ‘Tussen kosmopolitisme
en provincialisme’. Is hier sprake van een tegenstelling of kun je tegelijkertijd
de blik op de wereld gericht houden en je naaste leefomgeving koesteren?
Door vragen te stellen en het debat aan te gaan kunnen vooroordelen en vastgeroeste overtuigingen verdwijnen.
We staan in dit jaarverslag stil bij vragen als: wat is onze toegevoegde waarde,
op welke wijze hebben wij die in het afgelopen jaar tot uitdrukking gebracht
en op welke wijze investeren wij in het vertrouwen? De Raad is een onafhankelijk adviesorgaan. Dat betekent dat hij soms kritische noten kraakt. Dat moet
kunnen in een veerkrachtige democratie, waar macht vraagt om tegenspel, en
waarin het vertrouwen bestaat dat uit botsende meningen de beste opvatting
uiteindelijk naar voren komt.

Prof. dr. J.A. van Kemenade
Voorzitter Raad voor het openbaar bestuur
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1.
Visie en werkwijze
Het centrale begrip in het advieskader (2006-2009) van de Raad is het begrip
‘vertrouwen’. Dit begrip kan op vele manieren worden benaderd. In zijn
adviezen en overige activiteiten heeft de Raad de afgelopen jaren aandacht
geschonken aan drie invalshoeken:
1. het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur
2. het vertrouwen tussen overheidsorganisaties
3. het vertrouwen binnen overheidsorganisaties

Rob

Vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur
Vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur ziet de Raad als resultante van
evenwichtskunst. Aan het bestuur worden in telkens wisselende maatschappelijke omstandigheden uiteenlopende eisen gesteld. Het bestuur wordt verondersteld maatschappelijke problemen op een effectieve en efficiënte wijze
op te lossen, zich rekenschap te geven van de voorkeuren van de burgers én
de grenzen van het recht te respecteren. Doelmatigheid en doeltreffendheid,
democratie en rechtmatigheid staan dikwijls op gespannen voet met elkaar.
Vertrouwen of legitimiteit is afhankelijk van de mate waarin bestuurders en
politici erin slagen de optimale balans te vinden tussen deze concurrerende
waarden.

Effectiviteit

Vertrouwen

Rechtsstaat

Democratie

Onderstaande figuur illustreert het kader van waaruit de Raad adviseert.

Het openbaar bestuur kan niet zonder vertrouwen. Toch is over vertrouwen
merkwaardig genoeg veel nog niet bekend. Er zijn nog veel vragen. Is het
vertrouwen in het openbaar bestuur in Nederland daadwerkelijk teruggelopen?

/8/
Zo ja, in hoeverre, in welk opzicht en sinds wanneer? Gaat het om een
tijdelijk incident of om een langer aanhoudend verschijnsel dat noopt tot een
politiek van vertrouwensherstel? Kampen ook andere landen met een teruglopend vertrouwen? En als er daadwerkelijk sprake is van vertrouwensverlies,
waardoor wordt dat dan verklaard? Is er één verklaring of zijn er meerdere
verklaringen? Welke diagnoses snijden hout en welke vallen af als serieus te
nemen interpretatiekader? En wat is aan dat vertrouwensverlies te doen? Welke
remedies zijn aan te bevelen?
Met de bundel ‘Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur’ van eind
2006 heeft de Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de gedachtevorming
op dit terrein.
Interbestuurlijk vertrouwen
De tweede invalshoek is die van het vertrouwen van overheden in elkaar.
Staat het vertrouwen tussen de centrale overheid en ‘andere overheden’ onder
druk? Het lijkt er wel op. Er is de afgelopen jaren spanning geslopen in de
interbestuurlijke vertrouwensrelaties. Illustratief daarvoor is de grote manifestatie in het najaar van 2004 op het Haagse Malieveld, waar de Nederlandse
gemeenten, als het ware in het hart van het regeringscentrum, van hun
ongenoegen over ‘Den Haag’ blijk gaven. Mede naar aanleiding daarvan is
de Code Interbestuurlijke Verhoudingen opgesteld. In 2007 heeft het nieuwe
kabinet bestuursakkoorden gesloten met VNG en IPO.
Interbestuurlijke spanningen zijn inherent aan de institutionele verhoudingen
in ons binnenlands bestuur. De term ‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’ is
daar op zichzelf al een aanduiding van. Dat neemt niet weg, dat interbestuurlijke verhoudingen zonder onderling vertrouwen niet goed denkbaar zijn.
Bestuurlijke instanties zijn immers voor het realiseren van hun beleid vrijwel
steeds van andere bestuurlijke instanties afhankelijk. Dat betekent dat de
behoefte aan redelijke zekerheid over de toekomstige gedragingen van andere
instanties groot is. Gemeenten en provincies willen bijvoorbeeld zekerheid
over hun bevoegdheden en financiële middelen, zaken waarvoor zij in hoge
mate afhankelijk zijn van het rijk. Op zijn beurt heeft de rijksoverheid behoefte
aan zekerheid dat gemeenten en provincies allerlei centrale beleidsdoel
stellingen zullen ondersteunen. Bindende regels en afspraken zijn een manier
om onderlinge zekerheid te verwerven, maar vertrouwen is een alternatief voor
afdwingbare regels en afspraken. Het is goedkoop, veelzijdig, eenvoudig toe te
passen en betrekkelijk duurzaam in het gebruik. Interbestuurlijke verhoudingen
zonder vertrouwen zouden uitgroeien tot een onhanteerbaar dichtgeregelde
bureaucratie. Momenteel staat bestuurlijke drukte erg in de belangstelling. Het
vertrouwensperspectief kan daarom een heel ander licht werpen op de problematiek van de bestuurlijke drukte.
In het Rob-advies ‘De gedifferentieerde eenheidsstaat’ van mei 2007 wordt
ook aandacht besteed aan vertrouwen als basis voor de interbestuurlijke
betrekkingen.
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Vertrouwen binnen overheidsorganisaties
Ten slotte is vertrouwen ook binnen overheidsorganisaties van groot belang,
zowel in de relatie tussen politici en ambtenaren, als in de relatie tussen
ambtelijk management en professionals op de ‘werkvloer’.
Er zijn signalen over het vertrouwen van ambtenaren in de leiding van
overheidsorganisaties die stemmen tot nadenken. Er wordt nogal eens
gesproken over ‘onzekerheid’ en ‘risicomijding’. Veel ambtenaren zouden
op zoek zijn naar rugdekking, defensief gedrag vertonen en betrokkenheid
schuwen. Dit staat overigens niet los van de specifieke kenmerken van
overheidsorganisaties: het beleid wisselt nogal eens, resultaten zijn niet
eenduidig te definiëren, dat maakt het ambtelijk bestaan onzeker.
In het Rob-advies over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en
leidinggevende ambtenaren komt dit type vragen aan de orde.

Rob

Maar als het vertrouwen binnen overheidsorganisaties zo laag is als deze
signalen doen vermoeden, dan zijn de kansen op het verbeteren van de
prestaties van deze organisaties niet gunstig, met mogelijke gevolgen voor
het vertrouwen van burgers in de overheid. Uit onderzoek komt namelijk
ondubbelzinnig naar voren dat mensen beter presteren als ze vertrouwen
hebben in hun leidinggevende.

Medio 2007 is aan de specifieke positie van ambtenaren aandacht besteed
tijdens het symposium ‘In dienst van het publieke belang’ dat samen met de
Universiteit Leiden is georganiseerd.
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Klaas de Vries spreekt tijdens het symposium ‘In dienst van het publieke belang’
Foto: Jeroen de Jong
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2.
Adviezen en publicaties
Nieuw kabinet
Het jaar 2007 stond in het teken van het aantreden van een nieuwe minister
raad, volgend op de verkiezingen van november 2006. Dat betekende: een
nieuw coalitieakkoord dat later werd vertaald in het beleidsprogramma van
het kabinet Balkende IV, nieuwe beleidsvoornemens en al snel ook nieuwe
bestuursakkoorden tussen het kabinet en enerzijds de VNG, anderzijds het IPO.
De speerpunten voor de advisering in 2007 werden bijgesteld op basis van
deze ontwikkelingen en na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en met de Vaste Commissie voor BZK van de Tweede Kamer.
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Adviesstelsel
In het coalitieakkoord was tegelijk een passage opgenomen over voorgenomen
bezuinigingen op de rijksdienst. In dat kader werd verwezen naar een nota
van de Secretarissen-Generaal ‘De verkokering voorbij’. Deze pleitten voor
het opheffen en/of samenvoegen van een aantal strategische adviesraden,
waaronder de Raad voor het openbaar bestuur. In een schriftelijke reactie
van de Rob, gezamenlijk met alle andere strategische adviesraden, op deze
voorstellen heeft de Raad gewezen op het belang van het voortbestaan van
onafhankelijke adviesraden die adviseren aan de ministerraad én aan de beide
Kamers der Staten-Generaal. Tegelijk ondersteunde de Raad voorstellen om
tot een clustering van adviesraden te komen, bijvoorbeeld rondom de hoofdgebieden van beleid zoals die reeds lang geleden door de Commissie Vonhoff
zijn benoemd. In de kabinetsnota ‘Vernieuwing rijksdienst’, die de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2007 aanbood
aan de Tweede Kamer, werden herziene beleidsvoornemens kenbaar gemaakt
met betrekking tot de toekomst van het adviesstelsel. Nu heette het dat de
Raad voor het openbaar bestuur zou worden heringericht als een flexibele
Raad voor bestuur en veiligheid, met een kern van vaste raadsleden aangevuld
met specifiek benoemde raadsleden voor afzonderlijke adviestrajecten, het
zogenaamde ‘kaartenbakmodel’. Het adviesdomein blijft hetzelfde als het
huidige domein van de Rob. De politieke discussie tussen ministerraad en de
beide Kamers der Staten-Generaal over dit onderwerp zal worden voortgezet in
2008. Maar op het moment van schrijven is de verwachting dat de Raad voor
het openbaar bestuur, zij het wellicht met een nieuwe naam, een meer flexibele
samenstelling en een aangepaste werkwijze, ook in de toekomst haar adviserende rol zal blijven vervullen.
Werkprogramma 2008
In 2007 is veel aandacht besteed aan het proces om het werkprogramma voor
2008 vast te stellen. Eén van de kritiekpunten op het huidige functioneren
van veel adviesraden is immers dat deze hun werkprogramma teveel aanbod
gericht en te weinig vraaggericht opstellen. De Raad is enerzijds van mening
dat het niet wenselijk is als een strategische adviesraad uitsluitend vraaggericht
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opereert, want dan komt haar functie van onafhankelijke raad die bovendien
verder kijkt dan alleen de beleidsvoornemens van het zittende kabinet in het
geding. Maar anderzijds moet het werkprogramma wel uitdrukking zijn van
de belangrijkste vragen en problemen waarvoor bestuurders in Nederland
zich gesteld zien. De Rob heeft een extra inspanning verricht om deze
goed in beeld te krijgen. Daarom is uitgebreid gesproken met niet alleen de
directe opdrachtgevers van de Raad, de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en leden van de Tweede Kamer, maar ook met VNG
en IPO, de Commissarissen van de Koningin, wetenschappelijke bureaus
van de politieke partijen, en individuele bestuurders en wetenschappelijke
deskundigen. Op basis daarvan is een concept-werkprogramma opgesteld
dat vervolgens is besproken met topambtenaren van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de minister zelf. Ook is het
werkprogramma vergeleken met de concept-werkprogramma’s van de andere
strategische adviesraden. Op grond daarvan is tenslotte het werkprogramma
formeel aangeboden aan de minister. Deze heeft het na overleg in de
ministerraad definitief vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het
resultaat is een ambitieus werkprogramma voor 2008. De Raad is in 2007
met de voorbereidingen gestart om de gevraagde adviezen in 2008 te kunnen
uitbrengen.

Snelle dienstverlening
Naast de formele adviezen van de Raad heeft in het afgelopen jaar ook een
intensivering plaatsgevonden van informele contacten tussen de Raad (of het
secretariaat daarvan) en de Tweede Kamer. Zoals reeds langer gebruikelijk
heeft de Raad ook in 2007 vooroverleg gevoerd met de Vaste Commissie voor
BZK van de Tweede Kamer over het werkprogramma van de Raad. Daarnaast
zijn raadsleden uitgenodigd om deel te nemen aan Ronde Tafel-gesprekken op
initiatief van de Tweede Kamer (bijvoorbeeld over ‘spookraadsleden’ en begin
2008 over de Randstad op uitnodiging van de Vaste Commissie voor VROM)
respectievelijk op gecombineerd initiatief van Tweede en Eerste Kamer (over
het adviesstelsel). Ook heeft de Vaste Commissie voor BZK een werkbezoek
gebracht aan de Rob. De Rob heeft verder waardering voor het initiatief van
de griffie van de Tweede Kamer voor een bijeenkomst waarbij een uitwisseling van ervaringen tot stand werd gebracht tussen griffiemedewerkers en
de secretarissen van de adviesraden. Regelmatig hebben griffiemedewerkers
van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich tot het secretariaat van de
Rob gewend met concrete verzoeken om informatie, die meestal onmiddellijk
konden worden beantwoord. De Rob ziet dit als een welkome aanvulling op
de reguliere adviestaak die resulteert in formele adviezen van de Raad aan de
ministerraad en de Staten-Generaal.
Adviezen in 2007
Brief aan de informateur: vertrouwen in bestuur vergroten
Het verbeteren van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat vraagt
om investeringen in een herkenbare en aansprekende politiek. Dat schreef de
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw dr. G. ter Horst neemt
het advies ‘De gedifferentieerde eenheidsstaat’ in ontvangst uit handen van mevrouw
drs. W.M.C. Möhring, Raadslid (links) en mevrouw drs. H. van Dijk, adviseur (rechts)
Foto: Jeroen de Jong
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Raad voor het openbaar bestuur in januari in een brief aan kabinetsinformateur
Wijffels. Ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk zijn volgens de Rob
cruciaal. Om de lokale democratie te versterken moet het gemeentelijke
belastinggebied worden vergroot. In het middenbestuur zijn dringend hervormingen nodig. De Raad wees daarbij op zijn advies om in de Randstad twee
provincies te vormen, een voor de Noordvleugel en een voor de Zuidvleugel.

Rob

Open huishouding van de provincie
In hun briefadvies van 21 februari 2007 stelden de Raad voor het openbaar
bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dat de provincies hun
open huishouding moeten behouden. De VNG hield eerder een pleidooi voor
het invoeren van een gesloten huishouding voor de provincies. Een gesloten
huishouding beperkt een bestuursorgaan tot die taken en onderwerpen, die
in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Bij een open huishouding kan een
bestuursorgaan in beginsel zelf (nieuwe) taken oppakken om een integrale
afweging te maken. Om teveel provinciale ‘bemoeizucht’ en dubbelop werken
van provincies en gemeenten tegen te gaan, adviseerden de Raden dat de
provincie zich vooral moet richten op de fysieke inrichting. Grotestedenbeleid
en het sociale beleid, bijvoorbeeld, zouden aan de gemeenten overgelaten
moeten worden.

Differentiatie in het openbaar bestuur
Op 30 mei 2007 is het advies ‘De gedifferentieerde eenheidsstaat; over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur’ overhandigd aan minister Ter
Horst. De Raad vindt dat de balans tussen uniformiteit en pluriformiteit in de
interbestuurlijke betrekkingen aan herijking toe is. Meer oog voor de positieve
waarde van pluriformiteit is daarbij gewenst. De behoefte aan differentiatie
neemt toe, onder andere bij de grote steden. De Raad meent dat differentiatie
kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. In het advies
wordt onderscheid gemaakt tussen differentiatie als resultante van autonomie
en beleidsvrijheid, als resultante van selectief rijksbeleid en differentiatie
in de bestuurlijke inrichting. Het advies bevat ook een afwegingskader voor
differentiatie.

Wetsvoorstel veiligheidsregio’s
Medio december stuurde de Raad een briefadvies naar de Vaste Commissie
voor BZK over het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s. De Raad vindt het
wetsvoorstel te bescheiden. Een aantal taken wordt geregionaliseerd, maar
de gewenste lokalisering van de politie blijft uit. Daarnaast wordt er geen
duidelijke keuze gemaakt tussen functioneel en verlengd lokaal bestuur. In de
huidige opzet moeten de veiligheidsregio’s volgens de Raad rechtstreeks door
het rijk worden bekostigd. In het advies is ook ingegaan op begripsbepalingen,
de gewenste doorzettingsmacht en bevoegdheidsverdeling binnen de regio en
de positie van de Commissaris van de Koningin.
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De Raad kondigt tot slot aan dat er in 2008 een advies zal verschijnen over de
bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling bij bovenregionale, nationale en
internationale crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Publicaties en andere activiteiten
Binnenhof van binnenuit
Op 2 april is het rapport ‘Binnenhof van binnenuit’ aangeboden aan de
voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet. Het onderzoek
was een initiatief van de Raad. De presentatie vond plaats in de Oude Zaal van
de Tweede Kamer. Na inleidingen van de onderzoekers prof. J. Thomassen
(Universiteit Twente) en prof. R. Andeweg (Universiteit Leiden) gingen de
aanwezigen met elkaar in discussie.
Van de Tweede Kamerleden blijkt 80% tamelijk tot zeer tevreden over zowel
de democratie als het functioneren van het parlement. Ontevredenheid is er
over het optreden van de media en de houding van burgers. Het referendum is
uit de gratie. En er is in het algemeen weinig steun voor stelselherzieningen.
Het onderzoek trok veel belangstelling van de pers.
Het Parlementsonderzoek is mede gehouden als vervolg op het advies ‘De staat
van de democratie’ (september 2005). Inmiddels is een proces van parlementaire zelfreflectie gestart.
In dienst van het publieke belang
Op 7 juni 2007 organiseerden het Departement Bestuurskunde van de
Universiteit Leiden en de Raad voor het openbaar bestuur het symposium ‘In
dienst van het publieke belang’. Wat is de eigen aard van de overheid? Wat
betekent die voor het functioneren en presteren van ambtenaren? Betekent
integriteit voor een ambtenaar iets anders dan voor zijn collega in het bedrijfsleven? Moeten ambtenaren hun speciale rechtspositie behouden of is het tijd
voor normalisatie? Deze vragen stonden centraal in de inleidingen van Klaas
de Vries (oud-minister en voorzitter van het CAOP) en Paul van der Heijden
(rector magnificus van de Universiteit Leiden) en in de daaropvolgende
workshops. Het symposium trok ruim 80 belangstellenden. In februari 2008
is er een themanummer van Bestuurswetenschappen uitgekomen over dit
onderwerp. Een andere vervolgstap is een in 2008 te verschijnen advies over
het imago van de ambtenaar.
Rob-lezing ‘Tussen kosmopolitisme en provincialisme’
Voor de vijfde keer organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur de
Rob-lezing in Sociëteit De Witte. Op 11 september kwamen 155 mensen dit
eerste lustrum meemaken. Ad Verbrugge (filosoof) sprak de lezing uit. Daarin
betoogde hij ondermeer dat globalisering weliswaar op het eerste gezicht leidt
tot een kosmopolitische instelling, maar dat het leven van de meeste mensen
zich afspeelt binnen een straal van 50 kilometer. Achter iedere vorm van globalisering schuilt een lokale gemeenschap. Aansluitend was er een paneldiscussie
onder leiding van Pieter Hilhorst (politicoloog en columnist) met naast Ad

/17/

Rob

Verbrugge ook Bart Spruyt (historicus en publicist) en Dick Pels (socioloog en
publicist). NRC/Handelsblad besteedde op 15 september uitgebreid aandacht
aan de lezing.

Filosoof Ad Verbrugge sprak de Rob-lezing uit
Foto: Arenda Oomen

/18/

/19/

3.
Communicatie en voorlichting
In augustus is de nieuwe website de lucht in gegaan. Het nieuws, activiteiten
en de publicaties krijgen meer aandacht en worden overzichtelijk gepresenteerd. De zoekfunctie is vereenvoudigd en de site is interactiever geworden.
Via de website kunnen mensen zich abonneren op een elektronische
Nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt. Daarin staan de laatste wetens
waardigheden over de adviezen van de Raden en over andere activiteiten die
de Rob en de Rfv ontplooien. Via ‘links’ in de Nieuwsbrief kan men direct
doorklikken naar de adviezen en de achtergrondinformatie bij activiteiten.
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De persvoorlichting is geïntensiveerd. Vrijwel altijd leidt dit tot aandacht
in de vakpers. Bij de grotere adviezen en publicaties is er ook aandacht
van de landelijke en regionale media. Dit gold in 2007 met name voor het
Parlementsonderzoek ‘Binnenhof van binnenuit’ en de Rob-lezing.
Raadsleden en medewerkers van het secretariaat verzorgen geregeld extra
voorlichting door publicaties en presentaties over uitgebrachte adviezen en
ondernomen activiteiten (zie ook bijlage V).

Bij de voorbereiding van de in 2008 uit te brengen adviezen over
Grensoverschrijdende samenwerking (Gros) en over Bevolkingsdaling is in
het bijzonder aandacht aan de communicatie met belanghebbenden besteed. In
de betrokken gebieden zijn interviews gehouden. Om de eerste bevindingen te
toetsen zijn vervolgens voor Gros twee regioconferenties en een Haagse conferentie gehouden en voor bevolkingsdaling is een expertmeeting georganiseerd.
Zo willen wij de kwaliteit van en het draagvlak voor de adviezen vergroten.
Netwerk Raad en Secretariaat
De Raad voert minimaal een keer per jaar overleg met de Vaste Commissie
voor BZK, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Delegaties van
de Rob en de Rfv spreken jaarlijks met de Bestuursraad van het ministerie van
BZK en met de minister van BZK.
Het secretariaat neemt daarnaast deel aan tal van begeleidingscommissies,
expertmeetings en dergelijke. Ook op secretariaatsniveau wordt geregeld
overlegd met het IPO en de VNG. Verder maken medewerkers van het secretariaat deel uit van het overleg van onderzoekscoördinatoren van het Directoraat
Generaal Veiligheid van het ministerie van BZK en van het departementsbrede
overleg van onderzoekscoördinatoren. Afstemming vindt ook plaats met het
bureau Strategische Kennisontwikkeling van BZK en met de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. Daarnaast vindt geregeld samenwerking
plaats met de universiteiten.
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Contacten met ministeries
Naast de bovengenoemde (departementale) contacten onderhouden de
medewerkers van het secretariaat zowel over het werkprogramma als in het
kader van adviestrajecten op verschillende niveaus contacten met collega’s van
het ministerie van BZK en met die van andere relevante departementen.
Communicatie met andere overheden
In het kader van adviestrajecten spreken de leden van de Rob en medewerkers
van het secretariaat geregeld met bestuurders en medewerkers van gemeenten
en provincies.

Rob-raadslid Peter Lankhorst overhandigt ‘Binnenhof van binnenuit’ aan de voorzitter van
de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet
Foto: Arenda Oomen
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4.
De Raad
Begin 2007 heeft mevrouw dr. G. ter Horst haar raadslidmaatschap van
de Raad voor het openbaar bestuur ter beschikking gesteld vanwege
het aanvaarden van het ministerschap van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Enige maanden later heeft mevrouw mr.dr. S.C. van
Bijsterveld de Raad voor het openbaar bestuur verlaten vanwege het
aanvaarden van het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Rob

In afwachting van de discussie over de toekomst van het adviesstelsel is het
vervullen van de ontstane vacatures opgeschort. Wel heeft de Raad op andere
wijze versterking gekregen. De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, die
voorzitter is van de Raad voor de financiële verhoudingen en dijkgraaf van
Delfland, is als waarnemend lid toegetreden tot de Raad voor het openbaar
bestuur. Prof.dr. F. Hendriks, hoogleraar Vergelijkende Bestuurskunde, is als
tijdelijk lid toegetreden tot de Rob-werkgroep Democratie en mr. D. Bijl,
burgemeester van Wijdemeren, is als tijdelijk lid toegetreden tot de
Rob-werkgroep Veiligheid.
De samenstelling van de Raad was eind 2007 als volgt:

De heer Van Kemenade is voorzitter van de Raad, mevrouw Van der Stoel
is vice-voorzitter. Leden zijn de dames Möhring en Van de Vondervoort,
en de heren Kerckhaert, Korsten, Lankhorst, Muller, Versteden en Zijlstra.
Waarnemend lid is de heer Van Haersma Buma. Tijdelijke leden zijn de heren
Bijl en Hendriks.
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5.
Het secretariaat
De samenstelling van het secretariaat onderging een aantal veranderingen.
Management-assistent Margriet van Oosten-Kooistra trad op 1 februari
in dienst bij de provincie Flevoland als ambtelijk secretaris van de
medezeggenschap.
Mehtap Kahraman-Gullu kwam op 5 maart in dienst. Zij is bij het secretariaat
de coördinator van het bedrijfsbureau. Zij werkte hiervoor als secretaresse bij
de directie Strategie van het Directoraat-Generaal Veiligheid van het ministerie
van BZK.

Rob

Drs. Hans Tanja, die op detacheringsbasis als adviseur bij het secretariaat
werkzaam was, beëindigde zijn detachering per 1 februari.
Adviseur drs. Hilde van Dijk vertrok op 1 juni naar de Algemene Rekenkamer,
waar zij als adviseur werkt op detacheringsbasis.
Op 1 september is als adviseur op detacheringsbasis drs. Eva Goedvolk het
secretariaat komen versterken. Zij is afkomstig van de gemeente Utrecht, waar
ze werkte als financieel beleidsadviseur bij de Bestuurs- en concerndienst.
Adviseur drs. Patrick Tetteroo is op 6 september benoemd tot wethouder van
de gemeente Lelystad.
Op 1 november is drs. Michael Mekel als adviseur op basis van detachering
in dienst getreden. Hij is afkomstig van de Nationale ombudsman, waar hij
werkte als onderzoeker.

/24/

/25/

6.
Financieel overzicht
In financieel opzicht werken de beide Raden (Rob en Rfv) met één budget.
Tabel 1: financieel overzicht (in euro)
Begroting

Uitgaven

Personeel (salarissen medewerkers)

849.000

841.549

Materieel (waaronder vacatiegelden raadsleden, drukwerk,
kosten voor symposia, onderzoek e.d.)

395.000

364.136

1.244.000

1.205.685

Totaal

Rob

In 2007 is geïnvesteerd in de vernieuwing van de website van beide Raden.
Dit ging ten koste van het budget voor onderzoek. In de komende jaren
moet rekening worden gehouden met een kleine verhoging van de vaste
ICT-beheerskosten. Deze zal worden bekostigd vanuit de post materiële kosten.
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Bijlage I
Samenstelling Raad voor het openbaar bestuur eind 2007
Voorzitter

De heer prof. dr. J.A. van Kemenade
Minister van Staat
Plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw A.L.E.C. van der Stoel
Oud-lid van de Tweede Kamer en voormalig voorzitter
stadsdeel Centrum, Amsterdam
Leden

De heer drs. F.A.M. Kerckhaert
Burgemeester van de gemeente Hengelo

De heer prof. dr. A.F.A. Korsten
Hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit
Nederland en bijzonder hoogleraar bestuurskunde van de
lagere overheden aan de Universiteit Maastricht

De heer drs. P.A. Lankhorst
Adviseur Jeugdbeleid en Jeugdzorg
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Mevrouw drs. W.M.C. Möhring MMC
Partner bij Boer&Croon Executive Managers

Rob

De heer prof. mr. dr. E.R. Muller
Hoogleraar conflictbeslechting aan de Universiteit Leiden

De heer drs. C.J.N. Versteden
Oud-griffier van de provincie Noord-Holland

Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort
Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

De heer prof. mr. S.E. Zijlstra
Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit
Waarnemend lid

De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma
Dijkgraaf van Delfland en voorzitter Raad voor de financiële
verhoudingen
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Tijdelijke leden

Werkgroep Veiligheid
De heer mr. D. Bijl
Burgemeester van Wijdemeren

Werkgroep Democratie
De heer prof. dr. F. Hendriks
Hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Universiteit van
Tilburg
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Bijlage II
Samenstelling van het secretariaat Rob/Rfv in 2007
Secretaris

: dr. C.J.M. Breed

Plaatsvervangend secretaris

: mr. G.A. van Nijendaal

Senior adviseurs

: dr. P.J.M. de Goede
: drs. P. de Jong

Adviesmedewerker
Communicatieadviseur

Rob

Adviseurs
: drs. H. van Dijk (tot 1 juni 2007)
		mw. drs. E.A.M. Goedvolk
(vanaf 1 september 2007)
		 mw. drs. G.S. Kooistra
		 drs. M.M.S. Mekel (vanaf 1 november 2007)
		 drs. H. Tanja (tot 1 februari 2007)
		 drs. P.W. Tetteroo (tot 7 september 2007)

Coördinator bedrijfsbureau

: drs. P.C. de Goede

: mw. H.H.M. Loogman

:	mw. M. Kahraman-Gullu
(vanaf 5 maart 2007)

Management-assistenten
: mw. A.Kalpoe
		mw. M. van Oosten-Kooistra
(tot 1 februari 2007)
Administratief medewerker

: mw. M.J. Polderman-Zuijdwijk
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Bijlage III
Overzicht van uitgebrachte adviezen
• Bevolkingsdaling
maart 2008
Gevolgen voor bestuur en financiën
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Informatie: grondstof met toekomstwaarde
(gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor cultuur)
• Wetsvoorstel veiligheidsregio’s

maart 2008
december 2007

• De gedifferentieerde eenheidsstaat
mei 2007
Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur
• Open huishouding van de provincie
• Brief aan de kabinetsformateur
Vertrouwen in bestuur vergroten

februari 2007
januari 2007

• Sociale preventie
Bestuur en beleid aan de voorkant van veiligheid

november 2006

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders
en ambtenaren

september 2006

• Bestuur op maat
Advies over middenbestuur

november 2006

• Benoemingen in het openbaar bestuur
Transparant, onderbouwd en functioneel
• Verschil moet er zijn
Bestuur tussen discriminatie en differentiatie
• De burgemeester van de provincie?
Advies Commissaris van de Koningin als rijksorgaan

juli 2006
april 2006
maart 2006

• Natuurlijk gezag. Een bestuurlijk model voor de Waddenzee december 2005
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de Wadden)
• Tussen oorlog en vrede
Kader voor een balans tussen vrijheidsrechten en veiligheid

oktober 2005
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• Over de staat van de democratie
Pleidooi voor herkenbare en aanspreekbare politiek

september 2005

• Autonoom of automaat? 
augustus 2005
Advies over gemeentelijke autonomie
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Niet teveel gevraagd! 
Een analyse van Kamervragen

juni 2005

• Nationale coördinatie van EU-beleid: 
een politiek en proactief proces

december 2004

• Commentaar op het rapport ‘Een herkenbare staat’
van de werkgroep-Kohnstamm

december 2004

Rob

• Commentaar op de wetsvoorstellen gekozen burgemeester december 2004
• Burgers betrokken, betrokken burgers

november 2004

• De GHORdiaanse knoop doorgehakt. Herkenbare geneeskundige juli 2004
hulpverlening bij ongevallen en rampen in de veiligheidsregio
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg)
• Commentaar op het rapport ‘De Schaduwmacht’

juni 2004

• Commentaar op conceptwetsvoorstellen gekozen burgemeester

mei 2004

• Cultuur met een FORS postuur
Rijksdienst tussen rechtsstaat en flexibiliteit
• Naar meer herkenbare kandidaten
Reactie op ‘Naar een sterker parlement’

maart 2004

januari 2004

• Andere openbare lichamen in de Grondwet,
december 2003
Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel III
• De gekozen burgemeester:
een kwestie van kiezen

november 2003

• Binnengemeentelijke decentralisatie
september 2003
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Politiek en Media
Pleidooi voor een LAT-relatie

september 2003
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• Trias informatica
ICT en overheid in vogelvlucht
• Legio voor de regio,
Bestuurlijke antwoorden op regionale vraagstukken

juli 2003
februari 2003

• Veiligheid op niveau,
februari 2003
Een bestuurlijk perspectief op de toekomst van de veiligheidsregio’s
• Provincies en gemeenten in de Grondwet, 
december 2002
Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel II
• Presteren door leren, 
Benchmarken in het binnenlands bestuur
• Het openbaar bestuur in de Grondwet,
Advies modernisering hoofstuk 7 van de Grondwet deel I

oktober 2002
mei 2002

• Partners in veiligheid, van verantwoordingsbocht naar
lokale verantwoordelijkheid

april 2002

• Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio’s

april 2002

• Primaat in de polder, nieuwe verbindingen tussen politiek
en samenleving
• Advies wetsvoorstel bestuur in stedelijke regio’s

maart 2002
januari 2002

• Water in orde, Bestuurlijk-organisatorische aspecten 
van integraal waterbeleid

december 2001

• Advies Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

december 2001

• Steden zonder muren, Toekomst van het grotestedenbeleid november 2001
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Taakontwikkeling politie

juli 2001

• Advies Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

juni 2001

• Etniciteit, binding en burgerschap

april 2001

• De cultuur van dualisering
maart 2001
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Reorganisatie rechterlijke macht

december 2000
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• Stilstaan bij het regionaal verkeer en vervoer
november 2000
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Advies ontwerp Nota Wonen

oktober 2000

• De kunst van het overlaten, maatwerk in decentralisatie
september 2000
(Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)
• Advies over de meerjarennota emancipatiebeleid

september 2000

• Bestuurlijke samenwerking en democratische controle

juni 2000

• Helder als glas; een pleidooi voor een burgergericht
kwaliteitsconcept

juni 2000
maart 2000

Rob

• Staat van de jeugd? De relatie tussen jongeren en de overheid
• ICT en het recht om anoniem te zijn

januari 2000

• Op het toneel en achter de coulissen, de regiefunctie van
gemeenten

december 1999

• Samen werken aan veiligheid, 
de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio’s

december 1999

• Het bestuurlijk kraakbeen 

december 1999

• Bijzondere opsporingsdiensten 

• Retoriek en realiteit van het integratiebeleid 

• Kiezen zonder drempel, het kiesstelsel geactualiseerd

juni 1999

maart 1999

februari 1999

• De grenzen van de Internetdemocratie

december 1998

• De overheid de markt in- of uitprijzen?

december 1998

• Tussen staat en electoraat; 
september 1998
politieke partijen op het snijvlak van overheid en samenleving
• Wijken of herijken: nationaal bestuur en recht 
onder Europese invloed
• Illegale Blijvers

• Bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO

september 1998
april 1998
april 1998
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• Op de handhaving beschouwd; toezien op een versterkte
en uitvoerbare lokale handhavingstructuur

april 1998

• Dienen en verdienen met ICT; over de toekomstige
mogelijkheden van de publieke dienstverlening

april 1998

• Op de grens van monisme en dualisme

november 1997

• Integriteit, een zaak van overheid èn bedrijfsleven

oktober 1997

• Verscheidenheid in vervlechting; 
bestuurlijke instrumenten tussen proces en institutie

oktober 1997
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Bijlage IV
Overzicht van uitgebrachte preadviezen en overige publicaties
Preadviezen
• B.F. Steur en G.-J. van den Nieuwenhuijzen 
Burgers betrekken, Een handleiding voor burgerparticipatie

mei 2005

• B.F. Steur, H. van Dijk en G.-J. van den Nieuwenhuijzen 
(redactie), Democratische vergezichten, Essays over de
representative democratie in Nederland

december 2004

• Auke J. van Dijk (redactie), Laag voor laag, 
Aspecten van regionalisering

november 2003
mei 2001

Rob

• Auke J. van Dijk, Veiligheidsconstructie, Een maatschappelijk 
perspectief op de taakontwikkeling van de politie

• Stichting Alexander, De Overheid in beeld, Beelden van jongeren maart 2000
aangaande de overheid als instituut en de overheid als werkgever
• D.M. Berkhout e.a., De provincie in het vizier, Opstellen
over het Nederlandse middenbestuur

december 1999

• S.A.H. Denters e.a., De regiefunctie in gemeenten

december 1999

• L.F.M. Besselink en R.J.G.M. Widdershoven, De juridische  september 1998
gevolgen van Europese integratie voor het nationaal beleid
• A. Zuurmond e.a., Dienstverlening centraal, De uitdaging
van ICT voor de publieke dienstverlening

april 1998

• O.J.D.M.L. Jansen, Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving, bestuur en politie

januari 1998
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Overige publicaties
• Verslag van de vijfde Rob-lezing
Tussen kosmopolitisme en provincialisme

november 2007

• Werkprogramma 2008

november 2007

• R.B. Andeweg en J.J.A. Thomassen 
Binnenhof van binnenuit, Tweede Kamerleden over het
functioneren van de Nederlandse democratie

april 2007

• Jaarverslag 2006

april 2007

• Standpunt ten aanzien van Commissie Versterking Randstad
januari 2007
Eén Randstadprovincie zal bestuurlijke tegenstellingen verscherpen
(commissie Kok)
• A.F.A. Korsten & P.J.M. de Goede (red.)
Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur

december 2006

• Verslag van de vierde Rob-lezing
Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur

november 2006

• Werkprogramma 2007

november 2006

• Jaarverslag 2005
• Verslag van de derde Rob-lezing
Democratie tussen rationaliteit en spiritualiteit

juni 2006
november 2005

• Verslag invitational conference
Adviseren aan de andere overheid
(samen met de RVZ)

juni 2005

• Jaarverslag 2004

april 2005

• Verslag van de tweede Rob-lezing
Integratie en differentiatie in de Europese Unie

februari 2005

• Werkprogramma 2005

november 2004

• Evaluatie van de Rob 2000 - 2004

september 2004

• Jaarverslag 2003

maart 2004
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• Trias Informatica, Verslag van het symposium, 
26 november 2003

januari 2004

• Verslag middagconferentie 28 februari 2003
Grondwet en openbaar bestuur

november 2003

• Verslag van de eerste Rob-lezing
Crisis en vernieuwing

november 2003

• Werkprogramma 2004

september 2003

• Verslag mini-symposium
Grondrechten in veiligheid, Zoektocht naar een balans

september 2003
maart 2003

• Jaarverslag 2002

maart 2003

Rob

• De Druppel. Zes jaar adviezen van Rob en Rfv – CD-rom 

• Verslag congres, Na Paars: Een nieuwe sturingslogica?

november 2002

• Werkprogramma 2003

september 2002

• Varen onder dezelfde vlag – Videoproductie

april 2002

• Jaarverslag 2001

april 2002

• Werkprogramma 2002, Advieskader 2002 - 2005
• Jaarverslag 2000

• Verslag symposium, 
Decentralisatie: De kunst van het overlaten

september 2001
maart 2001

januari 2001

• Evaluatie van de Rob 1997 - 2000

november 2000

• Werkprogramma 2001

september 2000

• Jaarverslag 1999

• Werkprogramma 2000
• Jaarverslag 1998

• Werkprogramma 1999

maart 2000

september 1999
maart 1999

september 1998
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• Verslag symposium, De gezondheidstoestand van
het Nederlandse openbaar bestuur; Ziek of gezond?

maart 1998

• Jaarverslag 1997

maart 1998

• Verslag studiemiddag, Sturingsinstrumenten en
hun context. De modernisering van het bestuursinstrumentarium bij (financiële) decentralisatie

september 1997

• Werkprogramma 1998

september 1997
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Bijlage V
Publicaties van de medewerkers van het secretariaat
Kees Breed
Bestuurscultuur en strategie – een onderzoek naar de cognitieve kaart van
topambtenaren (proefschrift), Den Haag, 2007, SDU Uitgevers,
ISBN 978 90 12 12427 0.
Presentatie ‘Ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën’, FAMO-congres
28 september 2007.
Peter de Goede
Een ongemakkelijke filosoof over politiek en moraal. Gesprek met Hans
Achterhuis, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 4, pp. 3-10, SDU Uitgevers.

Rob

Rutte verdient lof, geen veroordeling, in: Staatscourant, 24 mei 2007, nr. 98.
Eva Goedvolk
Wie is verantwoordelijk voor de onroerendezaakbelasting, in
Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 6, pp. 79-84, SDU Uitgevers.

Pieter de Jong
‘Werken aan behoorlijkheid… en daarmee ook aan vertrouwen in de overheid?
De vertrouwenstheorie van de Nationale ombudsman nader bezien’, in:
Werken aan behoorlijkheid. De Nationale ombudsman in zijn context. Bundel
ter gelegenheid van 25 jaar Nationale ombudsman, Den Haag, 2007,
pp. 135-149.
Steeds hetzelfde liedje: Nico Baakman over “politieke benoemingen”, debatbijdrage in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 2, pp. 59-64, SDU Uitgevers.

Geen reflectie. Bespreking van Mark Frequin, Ja minister – nee minister. Over
het samenspel van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren, Den Haag,
2006, in: Openbaar bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek,
2007, nr. 9, pp. 29-30.
Jos van Kemenade en Patrick Tetteroo
Provincies op de korrel. Geen verbreding maar verdieping van de rol van
provincies, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 2, pp. 45-61, SDU Uitgevers.
Gerlant Kooistra
Tien jaar Financiële-verhoudingswet, in: B&G, oktober 2007, pp. 20-23.
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Arno Korsten en Gerber van Nijendaal
Minister Zalm en de onroerendezaakbelasting, in: Per Saldo;
Overheidsfinanciën en fiscaliteit na twaalf jaar minister Zalm, Den Haag,
2007, SDU Uitgevers.
Gerber van Nijendaal
Regeerakkoord introduceert geleide autonomie in financiële verhoudingen, in:
Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 2, pp. 52-58, SDU Uitgevers.
Bestuursakkoord rijk en gemeenten: opmaat voor nieuwe financiële verhoudingen, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 4, pp. 65-72, SDU Uitgevers.
Patrick Tetteroo
Thorbecke vond wel wat van het binnenlands bestuur, in:
Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 6, pp. 98-101, SDU Uitgevers.
De commissaris van de Koningin in Nederland. Historie, functioneren en de
toekomst van een bijzonder ambt. Paper voor het Politicologenetmaal
31 mei - 1 juni 2007 te Antwerpen.

