
  

 

 

Geachte heer/mevrouw Couwenhoven, 

Vandaag hebben wij de gemeenteraad van Utrecht via een open brief 
opgeroepen om alle inwoners zeggenschap te geven wie de opvolger 

van de vertrokken burgemeester Jan van Zanen moet worden. Dat kan 
de raad binnen de huidige procedure zelf doen, als ze maar wil!  

Maar natuurlijk zou het veel beter zijn als de direct gekozen 
burgemeester landelijk wordt ingevoerd, zodat dit de regel wordt in alle 
gemeenten van Nederland. De benodigde grondwetswijziging, waar 

Meer Democratie jarenlang voor ijverde, is al in 2018 goedgekeurd. 
Maar nu moet de Gemeentewet nog worden gewijzigd om de gekozen 

burgemeester realiteit te maken. Roep de Tweede Kamer op om dit nu 
te doen:   

Teken de oproep voor de direct gekozen burgemeester! 

Een benoemde burgemeester is een totaal achterhaald overblijfsel uit 
voorbije tijden. De burgemeestersbenoemingen spelen zich volledig af in 

de achterkamertjes. Bij de selectie van een nieuwe burgemeester geldt 
strikte geheimhouding. Raadsleden die lekken, worden anno 2020 nog 
steeds strafrechtelijk vervolgd. 

De huidige burgemeestersbenoemingen zijn speelbal van de 
partijpolitieke tombola. De traditionele regeringspartijen verdelen de 

vrijgekomen burgemeestersposten grotendeels onder de eigen leden. 
Daardoor wordt in een veel te kleine vijver gevist. Immers, slechts 2 % 
van de Nederlanders is lid van een politieke partij en nog een veel 

kleiner deel daarvan is politiek actief. Daardoor maken verreweg de 
meeste Nederlanders nooit een kans – terwijl je ook veel 

bestuurservaring kan opdoen in het bedrijfsleven, wetenschap, de 
journalistiek  of bij grote maatschappelijke instellingen. 

Amsterdam en Den Haag bewijzen ons gelijk 

Hierdoor is er regelmatig een tekort aan goede kandidaten. In 
Amsterdam werd in 2018 een tweede sollicitatieronde ingevoegd, 

kennelijk omdat er in de eerste ronde niet voldoende goede kandidaten 
gereageerd hadden. En een paar weken geleden beschreef het 

Algemeen Dagblad hoe de landelijke VVD-top grote druk had 



Algemeen Dagblad hoe de landelijke VVD-top grote druk had 

uitgeoefend op Jan van Zanen om te solliciteren in Den Haag, ook al 
had hij net voor 6 jaar bijgetekend als burgemeester van zijn geliefde 

Utrecht. Kennelijk had de VVD het burgemeesterschap voor Den Haag 
toebedeeld gekregen en had zij te weinig andere goede kandidaten 

waardoor ze Jan van Zanen uit Utrecht moesten wegplukken om de 
Haagse vacature te vullen. Utrecht schijnt nu al ‘gereserveerd’ te zijn 

voor D66. Dit soort zaken zullen zich blijven herhalen zolang er geen 
open burgemeestersverkiezing is waar iedereen aan kan meedoen die 

een bepaalde mate van ondersteuning kan laten zien.  

Argumenten voor de direct gekozen burgemeester  

Uit buitenlandse ervaringen weten we dat een verkozen burgemeester 
goed geworteld is in de lokale gemeenschap. Het draagvlak voor de 

besluiten van die burgemeester is groter. En bovendien versterkt het de 
rechtstreekse betrokkenheid van de burgers bij het lokale bestuur. Een 

meerderheid van de Nederlandse kiezer wil al jaren hun burgemeester 
kunnen kiezen. 

Sommige mensen zijn huiverig voor een gekozen burgemeester omdat 

ze bang zijn voor extremistische of onserieuze kandidaten. Wij zijn daar 
niet zo bang voor en de ervaringen in onze buurlanden geven daar ook 

geen aanleiding toe. Het aantal mensen dat warm loopt voor zulke 
kandidaten is te gering om de drempel van 50% plus 1 te halen die je 

nodig hebt om een burgemeestersverkiezing te winnen. 

Breng Nederland bij de tijd en teken voor de direct gekozen 
burgemeester! 

Hartelijk dank voor uw aandacht namens het hele team, 

Met strijdbare groeten, 

Niesco Dubbelboer 

Arjen Nijeboer 
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