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Beste mensen, 

Bij deze ons 15e jaarbericht. Het maken ervan blijft nog steeds een heuglijk jaarlijks moment om 
terug en vooruit te kijken. En voor velen van jullie is het inmiddels usance om het te ontvangen. De 
teneur wijzigt volgens mij nog steeds niet. Ook in mijn 73e jaar blijft het publiek domein trekken en is 
het boeiend er actief in te zijn. En zo’n jaarbericht blijft nog steeds een goed middel om relaties te 
onderhouden, gezien de vele en aardige respons die ieder jaar weer komt. 

Natuurlijk eerst een ieder een inspirerend jaar 2019 gewenst. Ook in 2018 waren tussen de 
verschillende minder aardige ontwikkelingen toch ook weer hoopgevende trends te ontdekken. Maar 
ik kan niet ontkennen dat, wellicht door het verstrijken van de jaren, mijn aangeboren optimisme 
toch wat deuken begint op te lopen. Alle reden om nieuwsgierig uit te zien naar 2019, ik kom daar 
verderop in mijn bericht bij de statements naar aanleiding van mijn actuele impressies in dat 
publieke domein, zeker op terug. 

Daaraan voorafgaand, net als in voorafgaande jaren, eerst een inkijkje in ons zakelijke en 
persoonlijke wel en wee, gevolgd door een resumé van onze laatste trektochten en eindigend dus 
met die bekende inhoudelijke statements. 

De VoF in 2018 en onze andere klussen 

Nog steeds fungeer ik als sparringpartner voor bestuurders en directeuren van gemeenten. Ook dit 
jaar hield een aantal van dat soort verbintenissen op vanwege loopbaanwisselingen of persoonlijke 
omstandigheden, maar toch komen er af en toe ook weer een paar bij. De agenda van die contacten 
blijft gevarieerd met aspecten als persoonlijke rolvervulling en ontwikkeling, de combinatie van privé-
hectiek met een eindverantwoordelijke job, loopbaanplanning, organisatieverandering, strategische 
dossiers en bestuurlijke keuzes. Ook nu weer regelmatig gepaard aan aanvullende expert-notities. 

Het blijft ook nog steeds leuk, een diversiteit aan thematiek en personen, verspreid over het land. Het 
betekent bovendien, dat ik een aardig overzicht heb en houd van wat er zo al speelt in de publieke 
sector. De schuivende panelen, veranderende rollen en steeds weer nieuwe inhoudelijke 
problematiek, maken dat het een interessante ontdekkingsreis blijft. De verscheidenheid, gevoegd bij 
mijn ervaring, betekent, zo blijkt nog steeds, dat ik nogal eens van toegevoegde waarde kan zijn. Een 
geruststellend gevoel, want ik doe het natuurlijk niet alleen maar omdat ik het leuk vind, maar ook 
omdat ik écht wil bijdragen aan de publieke zaak. En die publieke zaak blijft toch een soort 
levenselixer voor mij. 
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Dat bijdragen aan de publieke zaak poog ik trouwens ook te doen door mijn participatie in het 
Inloophuis Dieren, de KNHM Gelderland en de UAF. Over mijn bevindingen daar lees je ook verderop 
in ons jaarbericht. 

Bernadette zit inmiddels 7 jaar als griffier in Voorst. Ze heeft het naar haar zin en het plan is volgend 
jaar iets minder (over)uren te maken en iets meer te genieten van de uitdaging en afwisseling die ze 
in Voorst in haar griffiersrol ervaart. Ze heeft een aantal leuke initiatieven in de steigers staan, onder 
andere over samenwerkingsverbanden, informatie makelen, etc. Ze is binnen het landelijk bestuur 
van de Vereniging van Griffiers actief geworden en als zodanig verantwoordelijk voor de portefeuille 
“professionalisering”. De contacten met o.a. collega-verenigingen van raadsleden, burgemeesters, 
secretarissen en het ministerie zijn een boeiende bijkomstigheid. 

In haar pakket aan commissaris- en toezichthouderschappen zijn door het verstrijken van 
zittingstermijnen regelmatig mutaties, maar het “vak” past haar nog steeds goed. Bijvoorbeeld het 
van dichtbij meemaken van al die veranderingen in het zorgdomein, waar zoveel over te doen is en 
daarover een eigen oordeel kunnen vormen, ervaart ze als inspirerend. Verbindend aanwezig zijn in 
een context van verandering en tegengestelde belangen gaat haar goed af. Sinds dit jaar is ze 
toezichthouder bij MEE Gelderse Poort en vanaf 1 januari a.s. bij de woningbouwcorporatie 
Woonservice IJsselland uit Doesburg. Haar bijdrage aan het bestuur van de stichting Nijmeegs 
Universitaire Fonds loopt binnenkort af.  

Ongetwijfeld zullen er ook in 2019 veranderingen in haar pakket aan nevenactiviteiten optreden, 
want een structurele bijdrage leveren aan organisaties in de semipublieke sfeer, voor mensen aan de 
onderkant van de samenleving, blijft een belangrijke levensvervulling voor haar. Ze is in dit kader 
trouwens ook vrijwilliger geworden in de huiskamer van het Inloophuis in Dieren.  

Ervaringen uit mijn nevenactiviteiten 

Via het U.A.F. begeleid ik vluchtelingstudenten. Los van het inhoudelijke, wat mij het meest getroffen 
heeft, is de groeiende angst bij één van die studenten, een man van middelbare leeftijd uit Syrië, die 
constant vreest voor een kabinetsbesluit waarbij het in Syrië weer veilig verklaard wordt. Dat zou 
kunnen betekenen in het huidige politieke klimaat, dat z’n tijdelijke verblijfsvergunning ter discussie 
komt. “En hoe moet het dan met mijn kinderen, die doen het hier goed op school en bij sport en die 
hebben geen enkele band meer met Syrië! Als er vrede zou zijn, wil ik zelf best terug, maar ik kan dat 
hun toch niet aandoen?”  

Meer inhoudelijk, steeds weer blijkt dat het voor het hoger onderwijs best moeilijk is adequaat in te 
spelen op deze categorie studenten. Ook al beheersen zij bijvoorbeeld de Nederlandse taal, het 
vakjargon, dat bij de diverse vakken gangbaar is, is voor hun onbekend en er zijn nauwelijks 
faciliteiten om deze drempel te slechten. 

Vorig jaar vertelde ik over een man die al 15 jaar in Nederland verblijft, maar door het uiteenvallen 
van de Sovjet Unie rondom zijn vertrek, zijn identiteit niet kon bewijzen. Ook al heeft zijn vrouw 
inmiddels de Nederlandse nationaliteit en een vaste baan, zonder die papieren heet zijn verblijf hier 
nog steeds illegaal. 
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Bij de KNHM begeleid ik nog een enkel bewonersinitiatief. Hoewel ik het trekken van de reorganisatie 
van de afdeling Gelderland ontzettend leuk heb gevonden en het ook heel aardig vond met tal van 
bewonersinitiatieven te sparren en hun te begeleiden in hun omgang met de overheid, is het na 8 jaar 
tijd voor wat anders. Ontegenzeggelijk speelt daarbij ook een rol dat je in veel van die 
bewonersinitiatieven toch vaak de mensen aantreft die op zich best in staat zijn voor zichzelf op te 
komen en dat het lastig blijft, dat andere deel van de samenleving daarbij te betrekken. Hoewel ik de 
projecten die ik onderhanden heb nog zal afronden, heb ik inmiddels de KNHM activiteiten ingeruild 
voor het bestuurslidmaatschap van het Riqq, de locale organisatie voor kunst en cultuur binnen de 
gemeente Rheden. 

Aan het Inloophuis in Dieren heb ik het afgelopen jaar veel tijd besteed en daar geldt, dat we best 
trots mogen zijn op datgene wat in maar een paar jaar op poten is gezet. Met 2 part-time 
beroepskrachten en meer dan 50 vrijwilligers komen met de dagelijkse inloop in de huiskamer en een 
weekprogramma met zeer uiteenlopende activiteiten, iedere week rond 180 verschillende 
bezoekers/deelnemers over de drempel. Als je de activiteiten van derden in ons onderkomen meetelt, 
stijgt dat tot zo’n 230 per week. 

Aardig daarbij is, dat waar onze doelgroep bestaat uit mensen met psychische, verstandelijke, sociale, 
financiële problemen zonder eigen sociaal netwerk (eenzaamheid!), het onderscheid tussen 
bezoeker/deelnemer enerzijds en vrijwilliger anderzijds, begint te vervagen. Het feit dat betrokkenen 
daaraan enige status aan ontlenen, is schitterend om mee te maken, ook al zorgt dat ook regelmatig 
voor de nodige sociale turbulentie onderling. 

Omdat onze vaste inkomsten rond € 5.000 bedragen en onze jaarlijkse kosten rond € 85.000 belopen, 
gaat er veel energie in het binnen halen van de benodigde fondsen zitten. Op zich zitten de diverse 
particuliere fondsen goed bij kas en zijn ze zeker met die lage rentestand genegen te willen bijdragen, 
maar de meesten willen slechts suppleren bij tijdelijke projecten en dus ook maar voor 1 of 2 jaar. Ook 
de meeste gemeenten, afkerig van bijdragen aan reguliere exploitatiekosten, kiezen die koers. Maar 
het is toch gelukt met onder meer de gemeente Rheden en het Oranjefonds tot een meerjarige 
toekenning te komen. 

Een ander lastig punt is verder dat professionele zorginstellingen in eerste aanleg heel enthousiast 
zijn over locale uitbreiding van het areaal aan dagbestedingsactiviteiten, maar dat de animo om na 
verloop van tijd met behulp van inzet van PGB’s van hun clientèle bij te dragen aan financiering, niet 
over houdt.  

Onze trektochten 

Andalusië 

Rond Kerst vorig jaar zaten we een tiental dagen in Andalusië, in Übeda in het noordoosten van deze 

regio. Een streek met prachtige renaissancistische stadjes met schitterende gebouwen. Mooi waren 

ook de talrijke natuurgebieden, waar we in alle verlatenheid grote aantallen herten en vossen tegen 

kwamen. Fraaie kastelen en forten op hoge bergtoppen. Jammer dat het indrukwekkende golvende 

landschap tegenwoordig op veel plaatsen zulke monotone trekken heeft gekregen door de eindeloze 

velden met olijfbomen. Behalve Übeda waren ook Baez en Jaen zeer de moeite waard en ook Malaga, 

waarvan ik verwacht had dat het massatoerisme me zou afschrikken, was heel bekoorlijk. 
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Ardennen 

Eind april verbleven we met de hond tien dagen in de Ardennen. Behalve dat het genieten was van 

het genieten van Baloe, wat een aardig landschap met z’n geaccidenteerdheid en riviertjes! Extra 

mooi door alle flora zo aan het begin van de lente. Iedere dag was er wel ergens een brocantemarkt 

bovendien. Generatiegenoten herinneren zich wellicht nog de grote mijnramp bij Marcinelles in 1956. 

We bezochten het herdenkingsmuseum en zagen de indrukwekkende beelden van de leef- en 

arbeidsomstandigheden in die tijd. Het merendeel van de bevolking aldaar was van Italiaanse origine, 

wat je natuurlijk eigenlijk wel wist als je je Adamo en Rocco Granata nog kunt herinneren. 

Colombia-Ecuador 

Onze reis door Colombia en Ecuador voerde ons door een verscheidenheid aan landschappen: de 

parelwitte zandstranden van de Cariben, de kleurrijke woestijn van de Tatacoa, golvende groene 

hellingen met diepe ravijnen en talloze watervallen aan de voet van de Andes, het regenwoud van de 

Amazone, de met sneeuw bedekte vulkaantoppen van de Chimborazo en de Cotopaxi, het hoog 

gelegen moerasgebied van de Cajas, de woeste Pacific kust en Isla de la Plata, een rotseilandje, 

vergelijkbaar met de Galapagos, in de Pacific.  

Daarnaast prachtige steden met talloze heel fraaie panden als Cartagena, Popoyan, Quito en Cuenca. 

Schitterende kunst zoals de vaak hilarische beelden en schilderijen van Botero, maar ook zagen we 

volkomen onverwacht in een mooi, maar wat verwaarloosd, oud klooster in een verpauperde 

buitenwijk van Quito, een enorm en fraai schilderij van Jeroen Bosch in goede staat, maar in een 

entourage ontspeend van enige klimaatbeheersing. Verder zeker ook vermeldenswaard, honderden 

heel aardige, goed geconserveerde, stenen beelden (mensen met dierlijke trekken) van 5.000 jaar 

geleden in de valleien rond San Agustin in een setting die veel op die van onze hunebedden lijkt. 

Tenslotte was in veel musea prachtige keramiek te zien.  

Voor wat betreft de zeer verscheiden fauna die we tegen kwamen, in het Tayrona Park grote rossige 

huilerapen en capucijneraapjes, op de hellingen van de Andes talloze vicuna’s en alpaca’s (lama- en 

schaapachtigen), op veel plaatsen schitterende vlinders en libellen, natuurlijk een tarantula in het 

regenwoud, heel fraaie vogels, van kondorachtigen, gieren en caracara ’s tot kolibries, bijeneters, 

oeverlopers, papegaaien en aan de Pacific kust paradijsvogels, pelikanen, albatrossen en 

fregatvogels, maar ook enorme zeeschildpadden. Maar de mooiste belevenis wat dit betreft, waren 

de honderden blauwvoetgenten op de Isla de la Plata; omdat het paartijd was voerden de mannetjes 

een uiterst koddige dans uit voor hun vrouwtjes. 

Walvissen hebben we al vaak gezien en ook voor hen was het paartijd. Het was deze keer daardoor 

een adembenemend schouwspel, mannelijke bultrugwalvissen pal voor onze boot zowel horizontaal 

als verticaal boven de golven uitspringend om het andere geslacht maar te kunnen imponeren. Verder 

varanen, iguana’s en andere leguanen, tot anderhalve meter lengte, in Guayaquil gewoon in een 

stadspark. Voor wat betreft de flora, we zagen een onder meer een eindeloze variëteit aan cactussen, 

enorme palmen, aracauriabomen tot wel 80 meter hoog, reusachtig brede kapokbomen, 

hertshoornstruiken van geweldige omvang, maar vooral ook schitterende bloemen.  
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Ook al was het best wennen aan de grote hoeveelheid politie en militairen, we hebben ons nooit 

onveilig gevoeld. Wel was het deprimerend om in Medellin in het stadspark honderden junks in een 

volstrekt versmeerde omgeving al spuitend hun dag te zien doorbrengen. Heroïne- en cocaïnegebruik 

wordt in Colombia gedoogd, maar je ervaart ook maar niet het begin van enige medische bijstand! In 

Bogota was het heel aardig om ’s avonds te pleisteren op het Plazoleta del Chorro de Quevedo en je 

weer terug te wanen in de jaren 60 op het Spui, veel muziek, begeesterde politieke redenaars, 

straatartiesten en snuisterijenverkopers.  

In Santa Marta bezochten we het sterfhuis van de ook vandaag de dag nog alom aanwezige Simon 

Bolivar, omringd door grootschalige monumenten. We hebben verder genoten van de gigantische 

veemarkt in Otavalo, de grootste in het Andesgebied, waar de indianen hun koeien, varkens, geiten, 

kippen, eenden, konijnen en noem maar op, proberen te verkopen. 

Omdat, vooral in Ecuador, een groot deel van het Andesgebergte uit tot voor kort actieve vulkanen 

bestaat, ervaar je een volledig verscheurd berglandschap met grillig gevormde kloven en ravijnen. 

Alles heel groen vanwege de vruchtbare bodem. Waar Ecuador eind vorige eeuw er voor gekozen 

heeft niet alleen afhankelijk te willen zijn van de olie- en gaswinning, is er sprake van opvallend veel 

economische ontwikkeling. We zagen bijvoorbeeld in steden van middelbare omvang duizenden 

woningen in aanbouw. Dit laat onverlet, dat in de steden en op het verder weg gelegen platteland 

ook veel armoede zichtbaar is. Vooral in Colombia was de problematiek van de honderd duizenden 

gevluchte Venezolanen ook schrijnend aanwezig. 

De kleuren van de kleding en ander textiel van de Indianen waren prachtig, ook hebben we veel 

meegekregen van de locale muziek. Of de locale boerenbevolking uiteindelijk baat heeft bij de enorme 

plantages en kwekerijen die zich soms als monocultuur ver uitstrekken en die vaak in Westerse 

handen zijn (Hollandse bloemenkwekers bijv.), is de vraag. Een paar keer overnachtten we op zo’n 

prachtige antieke haciënda, waardoor je indruk kreeg van de rijkdom en toch heel westerse leefstijl in 

die dagen. 

De politiek in Colombia wordt nog sterk beheerst door de wisselende waardering over het 

vredesverdrag met de FARC en tijdens onze fietstocht door Bogota troffen een wel heel geëngageerde 

gids die het heersend regiem van de kerken en de banken, het grootkapitaal, onomwonden aan de 

kaak stelde. In Ecuador viel op, dat de vorige president die zoveel economische ontwikkeling in gang 

heeft gezet, toch volledig van z’n voetstuk is gevallen en nu vervolgd wordt vanwege corruptie en 

repressie. Bij referendum heeft de bevolking beslist dat een derde, ongrondwettelijke termijn niet tot 

de mogelijkheden behoorde. Vol overtuiging wordt verder verteld dat heden ten dage ook het 

indiaanse volksdeel volop participeert in de diverse politieke gremia. 

Hoewel we veel prachtige kerken en kloosters gezien hebben, zie je ook in Colombia en Ecuador de 

gevolgen van snel toenemende secularisatie. Veel gebouwen kregen inmiddels een andere functie. De 

kerkdiensten kenmerkten zich overigens door een zeer ontspannen sfeer. In beide landen was sprake 

van enorme infrastructurele werken en indrukwekkende nieuwbouw van universiteiten, musea en 

theaters. Alleen van woningbouw in de verpauperende binnensteden is geen enkele sprake, die 

beperkt zich tot de uitleggebieden en dat leidt er toe dat de binnensteden van Bogota, Medellin en 

Quito ’s avonds nogal unheimisch worden. Je ziet daarom ook, dat alleen in de voorsteden zich het 

uitgaansleven voltrekt. 
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De binnensteden waren overal trouwens heel schoon dankzij de alom aanwezige straatvegers. 

Waarom schaften we die eigenlijk grotendeels af in Europa? En natuurlijk associeer je dit soort landen 

met een uitgebreide straathandel, maar een assortiment als hier voorradig was, was toch wel heel 

bijzonder. Alles waarvoor je naar een winkel of naar een café gaat en nog meer (puppy’s, taart, 

ondergoed, schoenen, crèmes etc.) valt op straat te verkrijgen. Ook trouwens op straat op vele muren 

prachtige graffiti.  

Het zal duidelijk zijn, het was weer een geweldige reis.  

Tussendoor en de nabije toekomst 

Van de excursies die we met onze maandelijkse stapdagen maakten, moet dit jaar zeker ons bezoek 

aan de expositie van Neo Rauch in de Fundatie in Zwolle genoemd worden. Reusachtig grote werken 

van een Oost Europees realistisch karakter. Recent waren we in het Waterloopbos, het voormalig 

waterloopkundig laboratorium bij Kraggenburg. Hier werden tot 1996 waterhuishoudkundige 

situaties (de Deltawerken, de Willemstunnel, maar ook havens in Japan en Thailand) in 

proefopstelling gebouwd om ze vóór realisatie te kunnen toetsen op hun weerstand tegen bijzondere 

weersomstandigheden. Na sluiting is het gebied overgedragen aan Natuurmonumenten, die de 

bouwsels van beton, steen, ijzer en hout laat overwoekeren door de natuur. Een indrukwekkend en 

fraai gezicht te midden van de herfstkleuren met sprookjesachtige en spookachtige trekken. 

Met de Kerst staat Apulië, de hak van de Italiaanse laars, op het programma, ergens in februari een 

paar dagen Parijs en in de zomer zou het wel eens Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Kirgizië 

kunnen worden. 

Statements 

De Novi, het nieuwe ruimtelijk kader voor Nederland? 

Ruimtelijke ordening is het laatste decennium het stiefkind van de landelijke politiek. Welke politieke 

partij er ook aan het woord is, er lijkt collectief afscheid genomen van geïntegreerde regie op 

ruimtelijk ontwikkelingen op landelijke schaal. Of het nu over luchthavens, natuur of infrastructuur 

gaat, er is sprake van een sectorale insteek, waarbij aan andere belangen slechts als een soort toegift 

aandacht wordt besteed. Natuurlijk terecht, dat er ruimte kwam voor een meer decentrale aanpak en 

dat afstand werd genomen van de illusie van de maakbare samenleving. Terecht, dat de overmatige 

aandacht voor fysieke aspecten in een integrale afweging genuanceerd werd. En ook terecht, dat een 

stelsel wat vanuit de aard van z’n planningsfilosofie geen of te weinig ruimte bood om in te spelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen ter discussie kwam. 

Maar dit alles laat onverlet, dat over de locatie en omvang van luchthavens, de noodzaak en het tracé 

van landelijke hoofdwegen, de begrenzing en het karakter van bijzondere natuurgebieden, de 

situering en spreiding van grote nieuwe uitleglocaties, de noodzaak, omvang, locatie en spreiding van 

grote overslagterminals, de noodzaak en vormgeving van grote wateroverloopgebieden om maar wat 

te noemen, uiteindelijk pas in een integrale afweging op landelijk niveau besloten zou moeten kunnen 

worden. Vandaag de dag worden deze ingrepen echter in eerste aanleg sectoraal benaderd, waarbij 

via de voorgeschreven kunstgreep van de MER in een bijlage de andere aspecten nog wat aandacht 

krijgen. Deze MER is bovendien een voor de doorsnee- inwoner vaak een nogal ontoegankelijk 
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document, waarvan de status en de beïnvloedingsmogelijkheden voornamelijk slechts bij ingewijden 

bekend zijn. 

De eerste berichten over de Novi stemmen niet optimistisch, wel ligt er een aardige inventarisatie van 

relevante thema’s, maar het proces om tot geïntegreerde weging te komen lijkt nogal diffuus. Dit 

gevoegd bij de onmiskenbaar bescheiden ambitie om uiteindelijk tot landelijke regie te komen, doet 

geen besluitvormingsdocument verwachten dat aan de alom gestelde vraag naar landelijke regie 

tegemoet zal komen. 

Het huidig beleid met betrekking tot (potentiële) krimpgebieden beperkt zich bijvoorbeeld tot het 

beschikbaar stellen van financiële middelen aan de betrokken regio’s. Hoewel spreiding van wonen, 

werken en voorzieningen over het land niet louter een quaestie is van Haagse keuzes en zich niet 

vanuit burelen laat sturen, is enig richting geven, rekening houdend ook met de ontwikkelingen over 

de grens in onze buurlanden, toch wel uiterst gewenst. Zeker gezien het feit dat het in veel vakkringen 

aangehangen gedachtengoed omtrent verdergaande verdichting als enige antwoord op de grote 

woningvraag, niet lijkt aan te sluiten op de woonwensen van een groot deel van onze bevolking en de 

Randstad dus niet louter het antwoord op deze vraag kan zijn. 

Binnensteden en hun toekomst 

Dat kleinere binnensteden het moeilijk zouden krijgen, werd al een aantal jaren zichtbaar. De 

binnenstadsbezoeker, die voor z’n dagelijkse levensbehoeften terecht kan in de wijk- of buurtsuper, 

zoekt in de binnenstad een grotere variëteit dan de schaal van een kleinere binnenstad vaak kan 

bieden. Die variëteit betreft niet alleen het winkelassortiment, maar ook de beschikbaarheid van 

horeca, culturele en gezondheidsfuncties en zakelijke dienstverlening. Maar boven al gaat het, hoe 

wazig die termen ook klinken, om beleving en identiteit. Karakteristieke panden, inrichting van 

openbare ruimte, comfortabele looproutes, pleintjes en andere verblijfsgebieden, sfeerbepalend 

groen etc. Kwaliteiten die, hoewel ze slechts ten dele door de gemeente zelf te realiseren zijn, echter 

wel afhankelijk zijn van het overkoepelend arrangement dat die gemeente biedt. Ook in de kleinere 

binnenstad zijn daartoe mogelijkheden, zeker als je als gemeente het lef hebt bestaande situaties 

compacter te maken en verplaatsing of beperking van winkel m2 actief bevordert. Investeren in je 

binnenstad, ook al gaat de kost voor de baat uit, is onontkoombaar. 

De betekenis van erfgoed, juist vandaag! 

Positieve aandacht voor erfgoed en andere gedateerde bebouwing is niet alleen een uiting van 

respect voor het verleden en komt ook zeker tegemoet aan de groeiende interesse voor historie, maar 

biedt ook aanknopingspunten voor een eigen gezicht en identiteit van steden. De verscheidenheid aan 

bebouwing die hierdoor op een locatie blijft en/of ontstaat, kan de dreigende eenvormigheid van 

steeds weer diezelfde gevels van de grote winkelketens keren. De ervaring van historie geeft 

bovendien identiteit aan een stad of dorp. Zichtbare historie geeft verder aanknopingspunten voor 

story-telling en kan daarmee niet alleen het grijze deel van onze samenleving voldoening verschaffen. 
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Mobiliteit, investeren, maar waarin? 

Milieuoverwegingen en de, ondanks herhaalde interventies, kennelijk niet te beteugelen congestie op 

onze auto-wegen, maken ingrijpende keuzes onvermijdelijk. Hoewel sommige politieke partijen 

daarvoor over hun schaduw zullen moeten heen springen, lijkt invoering van een vorm van rekening 

rijden op onze auto-wegen onvermijdelijk. Verder zijn veel gemeenten al bezig vrachtverkeer van 

grote omvang uit hun steden te weren en overslagpunten van kleinschaliger transport aan hun 

randen te entameren. Passagiersvervoer over de rivieren begint na een aarzelend begin her en der 

aan te slaan. Kleinschalig openbaar vervoer op het platteland valt op veel plaatsen niet meer weg te 

denken. Aanvullingen op ons spoorwegennet door aanleg van light rail is nog maar sporadisch aan de 

orde, maar lijkt ondanks de noodzaak van grote investeringen toch weer op de vergadertafel te 

komen. Behalve de grootscheepse uitbreidingen van fietsenstallingen bij stations, is ook sprake van 

grote uitbreiding van het instrument “leenfietsen” in vele gedaanten. Desondanks, is de noodzaak van 

een fors tandje erbij onomstotelijk. Het periodiek in kaart brengen van de kosten van files, mag dus 

zeker niet leiden tot steeds meer uitbreiding van ons wegennet, maar zou juist tot die andere 

investeringen moeten leiden. 

Corporaties, tijd voor eerherstel! 

Het corporatiestelsel heeft Nederland veel goeds gebracht, een stelling die alleen al valt te schragen 

met een korte blik naar de leefkwaliteiten van sociaal zwakkere wijken in het buitenland. Het blijft 

daarom eeuwig jammer dat, onder een gesternte sterk beïnvloed door een onmiskenbaar groot 

aantal betreurenswaardige incidenten, de ideologen van de vrije markt zodanig vrij spel kregen dat 

corporaties in een nauw keurslijf werden gedwongen waarbij zij zich alleen nog maar op de 

onderkant van die markt mochten richten en hun zorg nauwelijks verder meer mocht strekken dan de 

louter huisvestelijke taak. Dit gevoegd bij nadrukkelijke pressie hun bezit door verkoop vergaand op te 

schonen en nota bene te lobbyen bij buitenlandse beleggers om zich op de Nederlandse huurmarkt te 

storten. 

Ik ontken genen dele dat de publieke taak die bij corporaties is belegd, dwingt tot nadrukkelijke 

verantwoording van het door hun gevoerde beleid. Verantwoording, die verder zou moeten gaan dan 

louter aan raden van toezicht of commissarissen. Het optuigen van een Autoriteit Woningcorporaties 

met bijbehorend screeningsstelsel van nieuwe toezichthouders doet in z’n bureaucratische uitwerking 

echter bijna hilarisch aan. Waarom geen publieke verantwoordingsplicht van toezichthouders op 

locaal niveau, die uitmondt in een periodieke discussie in gemeenteraden? Eén van de weinige 

positieve onderdelen van de recente stelselwijziging was immers de grotere oriëntatie van corporaties 

op individuele gemeenten. 

Grondbeleid in deze tijd 

Mijn “hobby” van enige jaren geleden, dat de gangbare gemeentelijke grondexploitatie niet meer het 

geëigende kader was om een oordeel te vormen over de potenties van stedelijke ontwikkeling, is 

volop op de agenda gekomen. Het ook betrekken van beheers- en onderhoudskosten enerzijds en 

anderzijds van opbrengsten in de vorm van meerwaardecreatie bij in het desbetreffende gebied 

gevestigde eigenaren, is best een tour de force, maar onvermijdelijk. 
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Of ik blij moet worden van het herleven van de actieve gemeentelijke rol op het terrein van 

grondverwerving, weet ik nog niet zo. Als inderdaad de instrumenten van voorkeursrecht en 

onteigening ook (via de gemeente) voor particuliere ontwikkelaars zouden kunnen worden ingezet, 

zou een actieve gemeentelijke verwervingsrol alleen maar aan de orde hoeven te zijn om een 

ontwikkeling in de beginfase te initiëren en daarmee ook gemeentelijk commitment te adstrueren. Ik 

heb de stellige indruk, dat het huidig juridisch instrumentarium vervolgens de gemeente voldoende in 

staat stelt regie en sturing aan gebiedsontwikkeling te geven. Zeker als ook nog de modaliteit van 

herverkaveling versterkt wordt door het in enig stadium kunnen dwingen van dwarsliggers tot 

medewerking. Kostenverhaal van publieke kosten lijkt inmiddels goed geregeld, hoewel in de sfeer 

van de regelgeving met betrekking tot baatbelasting nog wel wat te winnen is. Wat dit betreft, is het 

ook aardig om te zien hoe het instrument van BIZ gebieden steeds meer in zwang komt. 

Landbouwgronden en hun toekomst 

Hoewel nog heel voorzichtig, begint nu ook het rijk te beseffen dat rücksichtslose uitbreiding van onze 

landbouwproductie niet meer aan de orde kan zijn. En waar het heersend subsidiestelsel dit louter in 

de hand werkte, lijkt beleidsverandering aanstaande. Ook het boeren op meer ecologisch 

verantwoorde wijze lijkt aan draagvlak te winnen, hoewel dat zelfde subsidiestelsel dit nog danig in 

de weg staat. In dit verband is het heel positief te noemen dat regionalisering van de 

voedselvoorziening een niet te keren trend lijkt te worden. 

Onafwendbaar is, dat er de komende jaren nog veel landbouwgrond zal vrijkomen en er zal nog de 

nodige regelgeving moeten worden opgesteld, zowel landelijk als locaal, om te voorkomen dat 

verdere schaalvergroting het van oorsprong zo fraaie kleinschalige landschap met z’n historische 

kwaliteiten verder zal aantasten. Waarom moet eigenlijk schaalvergroting in de landbouw direct ook 

tot vergroting van individuele percelen leiden en kan die geen vorm krijgen met behoud van de 

kleinschaligheid van het bestaande landschap met z’n bestaande groenelementen en bebouwing?  

Extra complicerende factor is hierbij dat, waar de private markt de mogelijke verdiensten van 

grootschalige zonneparken ontdekt heeft en gemeenten maar al te blij zijn in één keer van hun 

taakstelling af te zijn, omzetting van grote percelen in eindeloze vlakten bedekt met zonnepanelen 

gaande is. Nogal eufemistisch worden die vlakten trouwens tegenwoordig zelfs zonneweiden 

genoemd. Doodzonde van ons landschap, zeker waar nog zoveel mogelijkheden op de daken van 

publieke en private gebouwen onbenut blijven. Uitbreiding van subsidiemogelijkheden voor plaatsing 

op scholen, fabrieken, kantoren etc. zou hier een uitkomst kunnen bieden. 

Jammer ook, dat de niet zo lang geleden in gang gezette wijziging van EU regelgeving, waarbij 

agrariërs ook werden aangesproken op het element landschapsbeheer, vaak lijkt te stranden in de 

verplichte administratieve bureaucratie. 

De energietransitie en nú besluiten! 

De transitie die aan de orde is, maakt het nodig dat het eeuwig kiezen voor onverplichtende 

convenanten met belanghebbenden ingeruild zal moeten worden voor heldere sturing door de 

overheid. Uitstekend, dat daaraan voorafgaand deze belanghebbenden om hun noties gevraagd 

wordt, maar zie het jarenlang touwtrekken over uitbreiding van ons statiegeldstelsel, je moet de 

kalkoen niet eindeloos om de meest geschikte receptuur voor z’n bereiding blijven vragen. 
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Afgedwongen verhoging van waanzinnig lage prijzen voor korte afstandsvluchten, een belasting op 

het verharden van onbebouwd oppervlak, het inruilen van de verplichte extra parkeerplaatsen bij 

nieuwbouw voor een verplichting tot de plant van bomen (goed voor de CO2 opvang en ook verder 

voor onze volksgezondheid), een nadrukkelijk door de overheid aangestuurde switch naar een andere 

energievoorziening vergelijkbaar aan de destijds uiterst vlot verlopen ombouw van ons gasnet naar 

aardgas, een heldere insteek van een op andere leest geschoeid landbouwsubsidiebeleid waarbij ook 

de boer langjarig weet waar hij/zij aan toe is, een btw heffingssysteem waarbij milieuvervuiling tot 

extra lasten leidt, mogelijkheden genoeg! Ik besef dat een aantal van deze maatregelen instemming 

van Brussel vragen, maar met de accoorden van Parijs zou ook dat een begaanbare weg moeten zijn. 

Zelfs het bedrijfsleven, dat in de ogen van de vrije markt adepten de transitie zou moeten trekken, 

vraagt om keuzes van de overheid, die zich zelf echter voorshands beperkt tot een rondgang die de 

kleur draagt van een vrijblijvende collecte naar bijdragen van de markt met als perspectief dat de 

“burger” het restant via belasting- en tariefsverhoging maar moet opbrengen. En welke burger dan 

wel? De Teslakopers van deze tijd kunnen door aarzelend beleid in Den Haag nog steeds op riante 

regelingen rekenen. 

Het verzorgingstehuis, terug van weggeweest? 

Het bewust teweeg brengen van ingrijpende maatschappelijke veranderingen door de overheid is 

meestal een proces van lange adem. “De tanker verandert maar heel geleidelijk van koers”. Het is 

daarom best verbazingwekkend om te constateren hoe snel het verzorgingshuis uit onze samenleving 

is verdwenen. En het valt dus ook te betreuren dat, hoezeer het langer thuis kunnen wonen ook een 

breed gedragen wens was en is, deze verandering zich toch veel te zwart-wit heeft voltrokken. Zeker 

omdat een andere grote wijziging in ons sociaal stelsel, de andere aanpak van thuishulp, hiermee 

gelijk heeft opgelopen. Deze beleidswijzigingen waren mede gestoeld op de hypothese dat een 

grotere inzet van noaberhulp en andere vormen van mantelzorg wenselijk en mogelijk leek, een 

hypothese die aan veel van de tegenwoordige “keukentafels” toch wat minder aan de orde lijkt. 

Niet voor niets schieten commerciële vormen van verzorgingshuisachtige voorzieningen als 

paddenstoelen uit de grond, maar deze zijn toch voornamelijk slechts weg gelegd voor de wat meer 

welgestelden onder ons. Waarom niet wat dat betreft terug naar de vorige eeuw, geef corporaties 

weer de ruimte om dit type voorzieningen te arrangeren. Dat oude bejaardentehuis met z’n 

aanleunwoningen was trouwens niet alleen een voorziening voor z’n bewoners, maar bood ook tal 

van aanknopingspunten voor een verdergaande functie voor de buurt. 

Decentralisatie in het sociaal domein, nog niet klaar! 

Hoewel de stofwolken van deze ingrijpende operatie inmiddels wat zijn opgetrokken, komen de 

mérites van locale sturing nog steeds maar beperkt uit de verf. Nog steeds lijkt budgetbeheersing 

centraal te moeten staan en komen veel gemeenten niet toe aan een analyse van achterliggende 

problemen. Aan vragen als “waarom concentreren bepaalde problemen zich in bepaalde buurten” en 

“is de ingezette hulp nu wel effectief geweest”, wordt nog nauwelijks toe gekomen. De werkers in het 

veld en ook de wijkteams gaan volledig op in het op zo kort mogelijk termijn in concrete situaties 

bijstand kunnen verlenen en worden trouwens ook niet gevraagd om te helicopteren. Daarnaast leidt 

de afstand tussen de regionaal georganiseerde uitvoering en de per gemeente georganiseerde 

beleidscapaciteit er toe dat, dat beleidsniveau maar beperkt zicht heeft op de uitvoering. Groepering 
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van informatie over de praktijk is bovendien sterk gericht geweest op budgetbeheersing en 

facturering en biedt daardoor nauwelijks aanknopingspunten voor inhoudelijke analyse. Terecht 

ambitieuze bestuurders op dit vlak worden hierdoor volstrekt onvoldoende bediend. 

Budgetbeheersing heeft, naast dwang vanuit de regelgeving, ook aan de basis gestaan van de keus 

voor aanbesteding aan grote en/of samenwerkende partijen. Behalve dat periodieke aanbesteding 

met contracten voor 2 of 4 jaar in dit veld onrecht doet aan het groeien van relaties tussen de 

individuele werkers en hun clientèle, is het vaak nogal een forse keuzebeperking voor de hulpvrager 

en komt de gemeentelijke sturing in individuele situaties op grote afstand te staan. En juist die sturing 

op basis van locale kennis was de bedoeling! 

Pensioen en sociale verzekeringen, waar blijft de solidariteit? 

Inmiddels een jaarlijks terugkerend thema, maar dat komt vooral omdat ik vind dat het teloor gaan 

van de grondgedachte van verzekeren, het gezamenlijk dragen van grote risico’s, zo funest is. Het niet 

deelnemen aan sociale fondsen door zzp’ers ondermijnt het draagvlak van deze fondsen, de steeds 

verdergaande keuzemogelijkheden bij de zorgverzekering zijn veelal slechts toepasbaar voor hen die 

enig risico kunnen dragen en het individualiseren van pensioenverzekeringen met mogelijkheden van 

keuzevrijheid veronderstelt competenties bij de verzekerde die maar voor weinigen zijn weggelegd. 

Maar bovenal, wat was er nou mis met die solidariteitsgedachte die ooit de basis vormde voor 

verzekeren? 

Criteria en uitzonderingen, wie beslist? 

Gevalsoplossingen, althans alle voornemens omtrent de nieuwe aanpak in het sociaal domein deden 

dat geloven, zijn het panacee voor adequate aanpak van onder meer de zorg. En, er zijn inderdaad 

een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij met voorbijgaan aan door de wet- of regelgever 

vastgelegde criteria tot de in die situatie meest adequate aanpak werd besloten. Maar in veel 

gevallen is de angst voor budgettaire consequenties een grote hinderpaal en staat het door veel 

gemeenten verkozen aanbestedingsbeleid (alle zorgverstrekking naar één organisatie of een 

samenwerkingsverband) dergelijk maatwerk in de weg.  

De angst voor precedentwerking regeert bovendien vaak nog. Onrustbarend is het in dit verband, dat 

in het maatschappelijk debat de stelling dat het strikt toetsen volgens objectieve criteria tot de meest 

rechtvaardige besluitvorming zou leiden, ook weer opgeld doet. Alsof door louter het gebruik van 

heldere criteria de verschillen tussen mensen met hun individuele achtergrond en hun individuele 

potenties en de in hun situatie mogelijke samenloop van problemen, te ondervangen zouden zijn. 

Goed dus, dat er discretionaire bevoegdheden bestaan om van de regels af te wijken en dat ook 

professionals de vrijheid krijgen regels naar hun intentie en niet naar de letter te interpreteren.  

Dat niet alleen de overheid, maar heden ten dage ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars de bevoegdheid 

hebben gekregen met hun regelgeving en daarop gebaseerde zgn. objectieve criteria de dagelijkse 

zorgpraktijk te sturen en daarmee een harnas voor de praktijkuitoefening te arrangeren, is dan ook 

een zorgwekkende ontwikkeling. Natuurlijk het bevordert de efficiëntie- je kunt de individuele 

beoordeling aan je digitale ondersteuning overlaten- maar het draagt geenszins bij aan effectiviteit 

en rechtvaardigheid. 
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 “Succes is een keuze en voor tijdelijke pechgevallen hebben we een vangnet.” 

Natuurlijk is in eerste aanleg ieder mens verantwoordelijk voor z’n eigen levenspad, maar dit mantra 

ontkent volledig de ongelijke startmogelijkheden die er in onze samenleving bestaan en zet mensen 

die om wat voor reden dan ook wat minder in hun maatschappelijke carrière scoren, op voorhand 

weg met een soort “eigen schuld dikke bult”. De hype van het uitdelen van excellentieprecicaten 

versterkt dit nog eens, niet ergens in uitblinken lijkt louter als een kwestie van onwil te worden 

beschouwd. Los daarvan, en niets ten nadele van kwaliteiten inhaerent aan goed ondernemerschap, 

maar het missen van die ambitie is toch waarachtig geen smet op voorhand.  

Het feit dat toch in deze tijd de Erasmusprijs werd uitgereikt aan Barbara Ehrenreich, de vrouw die in 

2001 met haar boek “Nickel and dimed” indringend beschreef hoe je van een dubbeltje tegenwoordig 

eigenlijk geen kwartje meer kan worden, heeft mij dan ook enorm deugd gedaan. 

Politiek is management geworden en visie louter een thema voor bij de borrel 

Een cohaerent beeld schetsen van waar je met het land of met jouw gemeente naar toe zou willen, 

samenhangende noties, gebaseerd op jouw analyse van en betrokkenheid op maatschappelijke 

problematiek en vertaald in een programma en een strategie, is al een tijd uit de mode. Korte termijn 

beleid, reactief in plaats van actief beleid formuleren, pre-occupatie met operationeel handelen, het 

indammen van persoonlijke en politieke risico’s lijken het politieke debat te overheersen. Politici 

worden louter afgerekend op bedrijfsvoeringsmissers en niet op hun visie en programma. Ook 

managers in de publieke sector richten zich voornamelijk op de bedrijfsvoering. Potentiële 

inspirerende beleidsmakers zoeken hun toekomst buiten de overheid en de universiteit en doen leuke 

ad hoc klussen via werkverbanden daar buiten. 

Niks mis mee, inhuurlingen kunnen waardevolle bijdragen geven, maar het geven van die bijdrage 

vanuit een meerjarige betrokkenheid bij een stad en vervolgens van daaruit de strategie regelmatig 

herijken, inspelend op wat zich in de praktijk aandient, is de enige weg om die stip op de horizon ook 

werkelijk dichter bij te brengen. Het is dus betreurenswaardig te moeten meemaken dat de kwaliteit 

binnen ambtelijke organisaties, voor zover je daar zo generaliserend over mag spreken, vergaand is 

terug gelopen. Natuurlijk is dit mee een gevolg van de bezuinigingen uit de crisisjaren. 

Mijns inziens heeft die kwaliteit verder ook ernstig te leiden onder het inrichtingsprincipe van de 

ambtelijke organisatie dat de laatste jaren bij veel gemeenten gekozen is. Het opknippen in een groot 

aantal direct onder de concerndirectie geplaatste eenheden, zorgt ervoor dat integraliteit van 

ambtelijke advisering louter een verantwoordelijkheid van die concerndirectie is geworden. En waar 

deze laatste zich steeds meer voornamelijk op de bedrijfsvoering richt, vindt de afstemming van de 

diverse belangen nu vaak pas plaats op de collegetafel. Op sommige plaatsen heeft dit tot versterking 

van de concerndirectie met enkele strategische medewerkers geleid. Maar omdat deze geen 

onderdeel uitmaken van het dagelijkse “productieproces” in de organisatie, is hun bijdrage vaak maar 

marginaal. 
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Segregatie en cohaesie, de grootste zorg in deze tijd 

Dat een tweedeling op veel fronten (wonen, welvaart, cultuur, je thuis voelen bij maatschappelijke 

ontwikkelingen, grote stad vs. platteland) al jarenlang groeiende is, is geen nieuws. Alleen had op 

veel van die fronten die tweedeling een andersoortige scheiding tot gevolg. Dat die scheiding nu op 

veel van die fronten lijkt te gaan samenvallen, blijkt tot een zodanige kloof in de samenleving te 

leiden dat de sociale cohaesie onder druk komt te staan en er zich een echte kloof begint af te 

tekenen. Het ene deel van de samenleving kent het andere deel niet meer en, zoals dat gaat bij 

gebrek aan interactie, groeien daardoor de wederzijdse (voor-)oordelen over elkander. 

Dit laatste is één van de redenen waarom ik nog steeds het pleit om te komen tot een 

maatschappelijke dienstplicht, sterk ondersteun. Een vergelijkbaar effect, verbetering van de sociale 

cohaesie, zou wellicht van inperking van de vrijheid van schoolkeuze kunnen uitgaan, maar dat zal 

wel voor velen een brug te ver zijn. Daarnaast zou ook het tegen gaan van de groeiende eenzijdigheid 

in de bevolkingssamenstelling op wijkniveau kunnen bijdragen, maar daarvoor is dan wel aanpassing 

van het woningtoewijzingsbeleid en een grotere bewegingsvrijheid voor corporaties nodig. 

Epiloog 

Ondanks al mijn kanttekeningen, ik zie toch ook duidelijk positieve tendensen en hoop die ook 
volgend jaar weer te kunnen releveren. 

De meesten van jullie zal ik ook dit jaar wel weer ergens tegen komen en ik wens jullie allen in ieder 
geval alvast een goed 2019! 
 
Vriendelijk groetend,          fw.v.aggelen@hetnet.nl               Frits@Agnes-en-Partners.com   
Frits van Aggelen                bernadettejnsn@gmail.com                 www.Agnes-en-Partners.com 
Lagestraat 84, 6953BE 
Dieren 06-57573123 
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