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De wethouder
moet op cursus

dagstelling

Bijna een kwart van de wethouders sneuvelt voor het ein-
de van de zittingstermijn. Dit ligt maar ten dele aan het
ruwere politieke klimaat. De stelling: Wethouders moeten
op cursus.
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Wethouders zouden veel
problemen kunnen
voorkomen door meer
tijd en energie te steken

in de eigen ontwikkeling.
Waar het in de meeste beroeps-

groepen gewoon is om doorlopend
aan educatie te doen, lijken voor ge-
meentebestuurders andere normen
te gelden. Het wethouderschap is
niet zelden een beloning voor (of
een bekroning van) een langdurige
periode als raadslid.

Nadat iemand is voorgedragen
voor een wethouderspost, bestaat de
praktijk vaak uit ‘learning by doing’,
stelt de Wethoudersvereniging.
,,Hierdoor vallen wethouders regel-
matig in dezelfde valkuilen als hun
vakgenoten.”

De belangenorganisatie, die pas
sinds 2004 bestaat, wil bevorderen
dat wethouders de ruimte nemen en
krijgen om zich te laten coachen en
vakcursussen te volgen, teneinde
conflicten of nog grotere schade
(ontslag) zo veel mogelijk te voorko-
men.

Op dit gebied valt nog flink wat
missiewerk te doen. Alleen al in 2012
moesten 105 wethouders opstappen
na een politiek conflict. Dit is ruim 7
procent van het totaal aantal van
1455 wethouders in Nederland.

Nog erger wordt het als ook de
weggestuurde wethouders in 2011
(90) en verkiezingsjaar 2010 (40)
worden meegerekend. De cijfers
sinds 2004 laten een redelijk consis-
tent beeld zien: per zittingsperiode
(van vier jaar) haalt grofweg 25 pro-
cent van de wethouders de eind-
streep niet.

Nog los van de verloren tijd (die
beter aan constructief besturen be-

steed had kunnen worden), kost dit
de gemeenschap jaarlijks vele mil-
joenen euro’s aan wachtgeld, hoewel
de regeling in 2010 flink is ingeperkt
en vorig jaar opnieuw is versoberd.

Sindsdien hebben weggestuurde
wethouders recht op drie jaar en
twee maanden wachtgeld, precies
zolang als een ontslagen werknemer
recht heeft op WW. In het eerste jaar
ontvangt een werkloze wethouder
80 procent van het laatstverdiende
loon, daarna 70 procent. Hoogleraar
Marcel Boogers (Universiteit Twen-
te), die onderzoek deed naar wet-
houders die moesten opstappen,
vindt het terecht dat er wachtgeld
bestaat. ,,Het is een risicovolle baan.
Mensen geven er vaak een maat-
schappelijke carrière voor op. En tus-
sentijds terugkeren naar hun oude
baan kan meestal niet.”

SP-kamerlid Ronald van Raak
maakte er vorige week echter weer
een voor zijn partij vertrouwd num-
mer van door te reppen over ,,ver-
kwiste miljoenen”. Hij pleitte ander-
maal voor afschaffing van alle
wachtgeldregelingen. Nu Rutte-2 de
duur van de WW wil verkorten tot 24
maanden, moeten wethouders vre-
zen dat ook het wachtgeld weer
wordt aangepast.

Een nieuwe aanpassing gaat voor-
bij aan de risico’s die aan het wet-
houdersambt kleven, meent ook de

Wethoudersvereniging, die bang is
dat het zo almaar moeilijker wordt
capabele kandidaten te vinden. Wet-
houder is geen doorsnee baan, stelt
directeur Ton Roerig van de Wethou-
dersvereniging.

,,Ook wie vier jaar wel naar volle
tevredenheid heeft gefunctioneerd,
is allesbehalve zeker van een volgen-
de termijn. Een slechte verkiezings-
uitslag en je partij is de wethouders-
zetel kwijt. Daar heb je als individu
geen invloed op.”

SP’er Van Raak is echter niet onder
de indruk van het argument dat wet-
houders veel risico lopen. ,,Dat geldt
in de huidige crisis voor ons alle-
maal”, meent hij.

Dergelijke teksten doen het onge-
twijfeld goed aan de borreltafel,
maar de SP zou er verstandiger aan
doen meer aandacht te vragen voor
het verbeteren van de kwaliteit van
bestuurders. Niet alleen van wet-
houders, maar ook van statenleden
en raadsleden. Te beginnen in eigen
gelederen.

Landelijk mag de partij dan al ja-
ren een factor van belang zijn, op ge-
meentelijk en provinciaal niveau
slaagt de SP er vaak niet in gekwalifi-
ceerde vertegenwoordigers te vin-
den. In het handjevol Friese gemeen-
ten waarin de SP actief is, hangt de
partij zelfs van conflicten aan elkaar.

Een meevaller is dat dit in 2012 in
Friesland niet tot wethouderscrises
heeft geleid. In deze provincie bleef
de schade vorig jaar sowieso be-
perkt: twee gesneuvelde bestuur-
ders. In Kollumerland stapte Rik
Schaafstal (PvdA) op na onenigheid
met coalitiepartners CDA en VVD. In
Opsterland luidde een vertrouwens-
breuk met de eigen fractie het ver-
trek in van Klaas de Boer (Opster-
lands Belang).
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‘Wethoudersambt
is risicovolle baan’

De lege stoel van wethouder Harmke van der Sluis in de raadszaal van het Groningse Grootegast, eind vorig jaar. Zij stapte op
vanwege een crisis in de coalitie. FOTO JILMER POSTMA


