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Inleiding en werkwijze 

Op 27 augustus 2013 hebben de commissaris van de Koning in de provincie Noord-

Brabant en het presidium van de gemeente Steenbergen besloten een verkenning te 

laten doen naar mogelijkheden om het functioneren van de ambtelijke en de bestuurlijke 

organisatie van Steenbergen te verbeteren.  

Aan ons als commissie is gevraagd deze verkenning uit te voeren en aan de 

opdrachtgevers te rapporteren. Met dit advies voldoen wij hieraan. 

Wij hebben ons advies gebaseerd op gevoerde gesprekken met het presidium, de 

commissaris van de Koning, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de griffier, de 

wethouders, de leden van het Management Team (MT), de fractievoorzitters, de leden 

van de functioneringscommissie en de voorzitter van de Ondernemingsraad. In totaal 28 

gesprekken. Ook hebben wij relevante documentatie bestudeerd. 

Wij hebben geen onderzoek gedaan maar wel een grondige verkenning uitgevoerd. De 

gesprekken die zijn gevoerd waren indringend en openhartig. Daardoor hebben wij een 

betrouwbaar beeld gekregen van de situatie in Steenbergen, ook al bleek in de 

gesprekken dat opinies en percepties van betrokkenen in sommige situaties aanzienlijk 

uiteenlopen. Het ontstane beeld hebben wij verwoord in conclusies die wij, gelet op de 

vertrouwelijkheid van de gesprekken, zo zorgvuldig, maar ook zo duidelijk mogelijk 

hebben geformuleerd. 

Op basis van de conclusies hebben wij aanbevelingen geformuleerd die naar de mening 

van de commissie kunnen bijdragen aan werkbare verhoudingen. 

Wij menen hiermee aan het verzoek te hebben voldaan en spreken de wens en hoop uit 

dat dit advies zal bijdragen aan verbetering van het functioneren van de ambtelijke en 

bestuurlijke organisatie in de gemeente Steenbergen.  
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Conclusies  

 

1. Met het aantreden van mevrouw Bolten heeft Steenbergen een burgemeester 

gekregen die, zoals gewenst, de tegenpool is van haar voorganger. Dat betekende 

voor alle betrokkenen een gewenning en aanpassing aan nieuwe relaties en 

verhoudingen. 

 

2. In de gemeenteraad zijn de onderlinge relaties gezond-kritisch te noemen. Na de 

rapportage Versteende verhoudingen in Steenbergen (2010) is er bij alle fracties de 

vaste wil om negatieve ontwikkelingen te keren. De thans manifest geworden 

spanningen zijn voor de raad onverwacht naar buiten gekomen en hebben bij hem 

geleid tot een ‘shockeffect’. De beoordeling door de raadsfracties van oorzaak en aard 

van de ontstane situatie is uiteenlopend. 

 

3. De burgemeester is in functie sinds 2 juli 2012 en voldoet naar de algemene opinie 

aan het gewenste profiel. Ze wordt gewaardeerd om haar optreden in de lokale 

samenleving. Bij haar optreden als voorzitter van de gemeenteraad worden vanuit de 

raad kanttekeningen en aandachtspunten geplaatst, gericht op verdere groei in haar 

functie. Deze door de raad naar voren gebrachte kanttekeningen en aandachtspunten 

worden door de commissie herkend en onderkend.  

 

4. In de relatie tussen de burgemeester en de algemeen directeur/gemeentesecretaris 

bestaat er bij beiden verschil van inzicht over wederzijdse invulling van rollen en 

verantwoordelijkheden. Dat heeft geleid tot een situatie waarin van ondersteuning 

van de burgemeester door de gemeentesecretaris onvoldoende sprake is. De 

commissie sluit niet uit dat hierdoor een ondermijnend effect is opgetreden. 

 

5. Deze moeizame samenwerkingsrelatie tussen de burgemeester en de algemeen 

directeur/gemeentesecretaris bestaat al geruime tijd en heeft ook tot negatieve 

effecten geleid in de organisatie en binnen het college van B&W. De gemeenteraad 

heeft dit - door de grotere afstand waarop hij functioneert - slechts beperkt kunnen 

waarnemen. Perspectief op een duurzaam herstel van de verstoorde 

samenwerkingsrelatie tussen burgemeester en algemeen 

directeur/gemeentesecretaris is er naar het oordeel van de commissie niet.  
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6. De verhoudingen in het college van B&W zijn constructief en werkbaar. Waar 

voorheen verschillende colleges van B&W vroegtijdig struikelden is de verwachting 

dat het college nu de rit tot de verkiezingen 2014 kan uitzitten. De taxatie van de 

thans aan de orde zijnde spanning is uiteenlopend. Er zijn binnen het college 

dientengevolge divergenties ontstaan. Desondanks had het college naar het oordeel 

van de commissie meer moeten en ook kunnen doen om deze ongewenste 

ontwikkeling ten goede te keren. Van een krachtige en eenduidige opstelling van het 

college is daardoor geen sprake.  

 

7. De algemeen directeur/gemeentesecretaris heeft in 2011 een confrontatie gehad met 

het MT die nadien weliswaar optisch is hersteld, maar waarvan de effecten nog 

merkbaar zijn. In de relatie tot de burgemeester ervaart ze onwerkbaarheid vanwege 

rol-onvastheid van de burgemeester, vooral in zaken die de organisatie betreffen. 

Over het functioneren van de algemeen directeur/gemeentesecretaris zijn wisselende 

oordelen; haar daadkracht en wilskracht worden onderkend, maar haar verbindend 

vermogen en inspirerend leiderschap worden beperkt geacht.  

 

8. De griffier wordt door de raad gewaardeerd vanwege haar kennis en inzet. Ook tussen 

haar en de burgemeester is de samenwerking gecompliceerd. De burgemeester 

wordt, naar het oordeel van de commissie, in haar rol als voorzitter van de raad 

onvoldoende ondersteund door de griffier. De griffier is van oordeel dat de 

burgemeester haar rol onjuist invult. Dit laatste is evenwel, naar het oordeel van de 

commissie, door de griffier onvoldoende aannemelijk gemaakt.  

 

9. Binnen het Managementteam (MT) leeft geen of hooguit beperkte kritiek op het 

optreden van de burgemeester in relatie tot de ambtelijke organisatie. Het MT ervaart 

de aansturing van de ambtelijke organisatie door de algemeen 

directeur/gemeentesecretaris als directief en impulsief. Sommigen spreken van een 

‘angstcultuur’ en verhoudingen zijn gefixeerd. In welke mate dit (mede) te wijten is 

aan de voornemens om tot een reorganisatie van de ambtelijke organisatie te komen 

- met reductie van het aantal organisatorische eenheden en dus ook van de 

leidinggevenden - is onduidelijk.  

 

10. De commissie heeft vastgesteld dat een angst- en afrekencultuur niet breed in de 

organisatie beleefd dan wel herkend wordt. Deze wordt wel door een klein aantal 

functionarissen ervaren in hun relatie met de algemeen 

directeur/gemeentesecretaris. 
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11. Zowel vanuit het college van B&W als vanuit de raad bestaat kritiek op de kwaliteit 

van de aangeleverde ambtelijke stukken. 

 

12. Het functioneringsgesprek met de burgemeester werd het escalatiemoment in reeds 

belaste verhoudingen. Bij de voorbereiding ervan, onder verantwoordelijkheid van de 

griffier, is afgeweken van bestaande procedureregels en goede gebruiken, onder meer 

doordat een agenda en beschikbare stukken niet aan de burgemeester zijn verstrekt.  

 

13. De input voor het functioneringsgesprek, bestaande uit schriftelijke bijdragen vanuit 

de raadsfracties, het college, het MT en de griffier, kon doordat deze inbreng is 

geanonimiseerd en gecompileerd door de functioneringscommissie niet op zijn juiste 

merites beoordeeld worden. De inbreng van de algemeen 

directeur/gemeentesecretaris en de inbreng van de griffier hebben daardoor in de 

totale input voor het functioneringsgesprek een onevenredig zware betekenis 

gekregen zonder voor de functioneringscommissie als zodanig herkenbaar te zijn. 

Diezelfde ambtelijke input heeft vervolgens ook het daadwerkelijke verloop van het 

functioneringsgesprek sterk bepaald. Alles overziende is de commissie van mening dat 

de gevolgde procedure als zeer onzorgvuldig en beschadigend voor de burgemeester 

moet worden gekenschetst. 

 

14. Bij een deel van de raad bestaat weinig waardering voor de handelwijze van de 

burgemeester ná het functioneringsgesprek, waardoor de ontwikkelingen naar buiten 

zijn gekomen. De mening overheerst dat de burgemeester het functioneringsgesprek 

had moeten afmaken. De reactie van de burgemeester hierop is dat het 

functioneringsgesprek, mede door de gekozen methodiek (geen agenda of stukken) 

plaatsvond volgens een onzuivere aanpak die volgens haar niet meer binnen de 

beoogde procedure kon worden afgerond. De commissie is van oordeel dat het de 

burgemeester - gegeven de omstandigheden - niet kan worden verweten dat zij zich 

na het functioneringsgesprek, dat immers gekenmerkt werd door onzorgvuldig en 

zelfs ontoelaatbaar handelen, tot de commissaris van de Koning heeft gewend.  

 

15. Het belang van de gemeente Steenbergen en haar inwoners vraagt om een krachtig 

bestuur en een goed functionerende ambtelijke organisatie. De commissie is van 

mening dat het politiek-bestuurlijke primaat in Steenbergen herwaardering verdient. 
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Aanbevelingen  

1. Benoem rollen en verantwoordelijkheden van de bestuurlijke organisatie, zijnde de 
raad en het college en de rollen en verantwoordelijkheden van de ambtelijke 
organisatie. 
 

2. Maak concrete afspraken over opzet en kwaliteit van adviesnota’s aan B&W en van 
raadsvoorstellen. 
 

3. Investeer in teamvorming van het college van B&W. Treed als college van B&W als 
eenheid op, ook in aangelegenheden die de ambtelijke organisatie betreffen. 
 

4. Zie erop toe dat de raad zich tenminste eenmaal per jaar laat informeren over de 
gang van zaken in de ambtelijke organisatie. 
 

5. Geef de burgemeester de ruimte en de ondersteuning om de noodzakelijke verdere 
groei in haar ambt te verwezenlijken. Evalueer het functioneren van de 
burgemeester maar doe dit op een open en transparante wijze.  
 

6. Benoem op de belangrijke scharnierfunctie tussen bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie (dus in plaats van de huidige algemeen directeur/gemeentesecretaris) 
per direct een betrokken, inspirerend leider voor de ambtelijke organisatie, die 
dienstbaar en ondersteunend is aan de burgemeester en het college van B&W 
 

7. Evalueer over een half jaar het functioneren van de griffier. Deze evaluatie ziet vooral 
op haar ondersteunende rol richting de voorzitter van de raad alsook op haar 
erkenning van het politiek-bestuurlijke primaat.  
 

8. Laat het college prioriteit geven aan de noodzakelijke reorganisatie en onderken 
hierin dat de doorontwikkeling niet alleen om structuren gaat maar ook om de 
gewenste cultuur.  
 

9. Essentieel voor verbeteringen in bestuur en organisatie is een eensgezind optreden 
van het college van B&W en de raad.  

 
 

De commissie, 

mevrouw J.M.P.J. van Gorp-van de Ven (voorzitter) 

de heer J.M.M.B. Maes 

de heer H.H. Sietsma  


