als hij voor rede 'vatbaar

is".

Over de weigering een onafhankelijk onderzoek in te stellen redeneert
Plasterk dat de BVD-controle te lang
geleden gebeurde, in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw. Voor
die periode heeft het toeziehtscollege
volgens de minister geen bevoegdheden. De SP bestrijdt dat.

Nota's voor Boogerd
bij dopinghandelaar
'Juist ervaren burgemeesters merken kritische signalen uit hun omgeving niet meer op.'
Van onze verslaggever
Michaël Boogerd komt steeds verder
in het nauw. Gisteren meldde NRC
Handelsblad dat de oud-Raborenner
17.000 euro heeft betaald aan de Oostenrijkse dopinghandelaar
Stefan
Matschiner. De krant staaft dit met
vier facturen en twee bankafschriften van Matschiner. Deze bevestigt
dat de rekeningen werden verstuurd,
en dat gezien de hoogte van het bedrag duidelijk mag zijn dat het niet
om vitaminepillen gaat.
Dat laatste heeft Boogerd nu juist
steeds beweerd: dat hij niet of nauwelijks van doen heeft gehad met
Matschiner. Hij zou enkel kleine bedragen aan de Oostenrijker hebben
overgemaakt voor vitaminen, en afslankpillen voor zijn ex-vrouw. Matschiner heeft al bevestigd dat Raborenners Thomas Dekker en Michael
Rasmussen gebruik maakten van
zijn diensten voor bloeddoping. Of
dat ook geldt voor Boogerd, zegt hij
niet met zoveel woorden.
De top van de Rabobank heeft het
inmiddels helemaal gehad met de
wielerploeg die het concern tot eind
vorig jaar sponsorde. Piet Moerland,
voorzitter van de raad van bestuur,
zei gisteren zich 'bekocht, misleid en
voor de gek gehouden' te voelen.
SPORT18 Wielerbond:
discussie is taboe

Geen enkele

Quirljn Visscher
Elk jaar stappen tien burgemeesters
op vanwege problemen. Vaak deden
ze weinig tot niets met de signalen
uit hun omgeving dat ze op het verkeerde pad zaten. Om burgemeesters
bewust te maken van zulke signalen,
biedt het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB)sinds kort
de cursus reputatiemanagement aan.
Ze leren daar om naar zichzelf te kijken zoals buitenstaanders naar hen
kijken: door een vergrootglas.
In Zeist staat de reputatie van burgemeester Koosjanssen ter discussie.
Burgers willen hem ter verantwoording roepen over zijn nevenfunctie
bij onderwijskoepel Amarantis. In
Deurne is er reuring rond de populaire oud-burgemeester Daandels. Bij de
verkoop van een oud militair complex scheidde hij privé en werk niet
duidelijk.
En burgemeester Harry de Vries
van het Betuwse Iingewaard vertrekt
per vandaag via de achterdeur nadat
opnieuw een foute onkostendeclaratie opdook. Hij zit al vier maanden
ziek thuis in afwachting van het einde van zijn ambtstermijn. Dat is nn.
Zijn reputatie ligt inmiddels in duigen, want Harry de Vries wordt nu
vooral met zijn bonnetjes vereenzelvigd.

Faro KOEN VAN WEEL. ANP

gemeenteraad
van Zeist. Burgemeester Koos janssen (CDA)was
tegelijkertijd voorzitter van de
raad van toezicht geweest. Met
Amarantis is het slecht afgelopen.
Een raadsmeerderheid legde geen
relatie met het gemeentebestuur in
eist. Alleen twee lokale partijen
en de SP oordeelden dat Janssens
nevenfunctie hem belemmerde in
het burgemeesterschap. Heel snel
na publicatie van het Amarantisonderzoek liet de raadsmeerderheid haar vertrouwen blijken in
janssen. Sinds een paar weken zetten enkele inwoners de Amarantisdiscussie buiten de raadszaal voort
door een advertentie te plaatsen in
de lokale krant vol kritische vragen aan janssen.

De cursus moet burgemeesters meer persoonlijker aangesproken. De buibewust maken van hun omgeving,
tenwereld neemt hun makkelijker
zegt reputatiedeskundige
Mildred de maat dan vroeger. Burgers weten
Hofkes. Haar bureau is door het NGB ook meer dan tien jaar geleden, want
ingeschakeld. "Bij reputatie gaat het ze raken sneller geïnformeerd via iner niet om hoe je zelf wilt overko- ternet. Dat is een nieuwe dimensie in
men, maar hoe de buitenwereld je besturen. De roep om transparantie
Jaap Modder. Stadsregio
daadwerkelijk ervaart, om opge- neemt toe. Naast regels en toezicht is
bouwd vertrouwen. De valkuil voor aandacht nodig voor persoonlijke in- Arnhem-Nijmegen
burgemeesters is dat ze denken dat tegriteit en geloofwaardigheid,"NGB-voorzitter Bernt Schneiders,
ze goede feedback krijgen. Maar er is
Burgemeester
veel schijnfeedback. Veel mensen
burgemeester van Haarlem, herkent
was Jaap Modder
zijn afhankelijk van hen en geven het glazen huis. "Alsik naar het stadniet, wel zoiets.
In de Stadsregio
daarom soms geen volledige infor- huis fiets, ben ik de enige die stopt
matie."
Arnhem-Nijmevoor alle rode lichten", vertelt hij.
"Iedereen rijdt me voorbij, als ik daar
Het zijn vaak ervaren bestuurders
gen die hij voorzat, regelen twind1e kritische signalen uit hun omge- sta. Maar ik rijd niet door."
ving niet meer opmerken ofvan zich
De NGB-cursus reputatiemanagetig gemeenten veel samen. Modder
afschuiven, merkt Hofkes. "Als ze ment is niet geboren uit noodzaak,
bouwde deze bureaucratie op, ook
zich van die signalen bewust wor- eerder uit nieuwsgierigheid. Schnei- om de twee kemphanen Arnhem
den, kunnen ze zoeken naar onder- ders: "Het begon als een proef. Geen en Nijmegen te leren samenwerliggende onvrede, naar het verhaal
must voor burgemeesters, maar wel ken. Sinds 1januari is hij weg om
de afbraak ervan niet te hoeven
een verdieping van het leiderschap."
erachter."
Waar Hofkes constateert dat vooral meemaken. Dat is gebeurd op zijn
Daarna is het tijd voor actie. De
e~en verzoek. Dat de PvdA'er
burgemeester moet in zijn glazen ervaren bestuurders in de problemen
huis misschien zijn gedrag nog beter komen, ziet Schneiders, die zelf al ja- naast wachtgeld 109.000 eu=
afstemmen op het waakzame oog renlang burgemeester is, eerder jon- kreeg van zijn medebestvan het publiek. Of misschien blijkt ge burgemeesters worstelen met om het pensioengat rfeedback uit bestuur, politiek en sa- maakte hem een P
een andere omgang met ambtenaren
nuttig, zodat. ze meer durven te zeg- menleving. "Waar burgemeesters in .lander, Partijs
~~'Ç,
gen. Want autoriteit komt niet meer de problemen komen", weet hij, hern in ee
~,.&'Ç,.~~
standaard met het ambt.
"zijn kritische signalen onvolledig
te weiJv
?J~·~o1?<.Jer"
"Een burgemeester moet zijn ge- opgepikt. Maar, vergeleken bij ande- leer?"
0 ••.• 1!- ••
loofwaardigheid opbouwen", zegt re sectoren gaat het bij burgemees.•••
0 Jl'posltie moet
~c:..
Hofkes. "Bestuurders worden steeds ters om bescheiden aantallen."
TeunLagas
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