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MACHTSMISBRUIK EN 
POLITIEKE AFREKENING: 

VALKUILEN VAN 
INTEGRITEITSONDERZOEK 
IN EEN POLITIEKE CONTEXT

De affaire rond de Schiedamse burge-
meester Wilma Verver trok landelijk veel 
aandacht. Het integriteitsonderzoek naar 
beschuldigingen van machtsmisbruik 
werd al snel het onderwerp van discus-
sies over de integriteit van het onder-
zoek. Na haar aftreden greep Verver elke 
gelegenheid aan om duidelijk te maken 
dat het onderzoek onzorgvuldig was uit-
gevoerd en het onderzoeksbureau voor-
ingenomen was in zijn conclusies. Het 
bureau reageerde met een aanklacht 
wegens smaad. Verver was ondertussen 
zelf ook al een procedure gestart tegen 
het bureau. Wat is er gebeurd? Waar 
is het misgegaan? Dit onderzoek en 
de nasleep ervan roepen allerlei vragen 
op. Los van het functioneren van de 
burgemeester en de kwaliteit van het 
onderzoek ernaar, is het relevant na te 
gaan hoe het een en ander begrepen 
en geduid kan worden. Wat zegt deze 
bestuurlijke soap over ontwikkelingen in 
het lokaal bestuur? En: welke eisen stelt 
dit aan integriteitsonderzoek? 

De zaak-Verver
Het begon met berichten in de krant in 
het voorjaar van 2011. De Schiedamse 

burgemeester Wilma Verver zou een 
plaatselijk aannemersbedrijf hebben 
uitgesloten van gemeentelijke opdrach-
ten vanwege problemen met dat bedrijf 
bij de verbouwing van haar woning. La-
ter volgden andere kritische publicaties 
over opdrachten aan het chauffeursbe-
drijf van de zoon van de burgemees-
ter. Verder zou de burgemeester een 
familielid van een bevriende politieke 
relatie aan een baan bij de gemeente 
hebben geholpen. Op aandringen van 
de gemeenteraad kwam er een extern 
onderzoek, dat helderheid moest ver-
schaffen over de juistheid van deze 
en andere beschuldigingen. Het Bu-
reau Integriteit Nederlandse Gemeen-
ten (BING) kreeg opdracht om zeven 
kwesties onder de loep te nemen. Kort 
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na de start van het onderzoek kwamen 
daar nog twaalf klachten en beschuldi-
gingen bij. Het onderzoek naar het op-
treden van de burgemeester kreeg dus 
meteen een eigen dynamiek, die al snel 
uitmondde in een bestuurlijke soap die 
landelijk veel aandacht trok. Nog voor 
de afronding van het rapport nam de 

burgemeester ontslag omdat ze door 
bedreigingen en intimidaties niet meer 
zou kunnen functioneren. Na verschij-
ning van het BING-rapport (2011) 
volgde de rest van het college. Volgens 
het onderzoek zouden de wethouders 
te weinig hebben gedaan om de vastge-
stelde misstanden te voorkomen. 

Percepties, interpretaties en 
werkelijkheden
Het BING-rapport geeft een nogal 
ontluisterende opsomming van tegen-
strijdige verklaringen en beschuldigin-
gen aan en van de burgemeester. Er 
zijn maar weinig harde bewijzen van 
machtsmisbruik en belangenverstren-
geling; interviews met informanten 
en betrokkenen en onderzoek naar e-
mailcorrespondentie maken in elk ge-
val duidelijk dat beelden en verwach-
tingen hierover gemakkelijk realiteit 
zijn geworden. Het meest treffende 
voorbeeld hiervan is de beschrijving 
van de affaire rond het Schiedamse 
aannemingsbedrijf Van de Tempel. 
Hoewel de burgemeester slechts een 
kleine kring deelgenoot had gemaakt 

van haar privéproblemen met deze 
aannemer, leefde bij het gehele ambte-
lijke apparaat het gevoel dat contacten 
met de betreffende aannemer gevoelig 
zouden liggen bij de burgemeester. Het 
leidde uiteindelijk tot een aantoonbare 
daling van de gemeentelijke opdrach-
ten aan de aannemer. Ambtenaren 
hadden – ieder op een eigen manier, 
vandaar de tegenstrijdige verklaringen 
hierover – gereageerd en geanticipeerd 
op verhalen over het privéconfl ict van 
de burgemeester met de aannemer, die 
blijkbaar als een lopend vuurtje door 
de organisatie gingen. De burgemeester 
heeft nooit opgeroepen tot een boycot 
van dit bedrijf – daarover is het rapport 
duidelijk – maar het effect was hetzelf-
de. Omdat mensen reageren en antici-
peren op percepties en verwachtingen, 
doet het er naar verloop van tijd niet 
meer toe of die ook op waarheid berus-
ten; ze zijn een eigen leven gaan leiden 
en daarmee werkelijkheid geworden. 
Het klassieke theo rema van de Ameri-
kaanse socioloog W.I. Thomas geeft dit 
helder weer: It is not important whether 
or not the interpretation is correct − if men 
defi ne situations as real, they are real 
in their consequence (Thomas & Tho-
mas, 1928, pp. 571-572). Schiedamse 
ambtenaren verwachtten dat opdrach-
ten aan de aannemer op problemen 
zouden stuiten, en hebben daar naar 
gehandeld. De manier waarop dat is 
gebeurd, zegt veel over de cultuur van 
de organisatie en de leiderschapsstijl 
die daar deel van uitmaakt. Het BING-
rapport besteedt hier daarom veel aan-
dacht aan. De onderzoekers stellen vast 
dat er in het ambtelijk apparaat een 
angstcultuur heerste, die vooral zou 
zijn veroorzaakt door het dominante, 
directieve en intimiderende optreden 
van de burgemeester (BING, 2011, 
p. 144). In het geval van de vermeende 
gemeentelijke boycot van het aanne-

Beelden en 
verwachtingen zjin 
eigen leven gaan 
leiden
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mingsbedrijf wordt geconcludeerd dat 
de burgemeester zich had moeten re-
aliseren dat haar opmerkingen over de 
aannemer het gedrag van ambtenaren 
zou beïnvloeden, vooral vanwege haar 
directieve bestuursstijl. De burgemees-
ter wordt dus aangerekend dat haar 
stijl van leidinggeven als directief en 
dominant wordt ervaren, maar of dat 
terecht is kan moeilijk worden gezegd. 
Net zomin als kan worden vastgesteld 
of zij als enige verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de gerappor-
teerde angstcultuur op het stadhuis. 
Om hier uitspraken over te kunnen 
doen is immers een grondige analyse 
van de bestuurscultuur nodig die zich 
niet beperkt tot het functioneren van 
de burgemeester. 

Wisselwerking tussen bestuursstijl 
en bestuurscultuur
De kritiek op het functioneren van bur-
gemeester Verver staat niet op zichzelf. 
Een toenemend aantal burgemeesters 
is de afgelopen jaren in de problemen 
gekomen en tot aftreden gedwongen; 
in de meeste gevallen lag hier meer aan 
ten grondslag dan de directe aanleiding 
voor het vertrek. Alle integriteitskwes-
ties, problemen met beleidsdossiers of 
andere kritiekpunten die de media ha-
len, vinden hun achtergrond in de wis-
selwerking tussen de bestuursstijl van 
de burgemeester en de vaak complexe 
politiek-bestuurlijke verhoudingen 
in de gemeente (Korsten & Aardema, 
2006, p. 40). Aan de ene kant doen de 
polarisatie en fragmentatie van de lo-
kale politiek een steeds groter beroep 
op het bindend vermogen van bur-
gemeesters. De electorale neergang 
van gevestigde bestuurderspartijen, de 
op  komst van nieuwe lokale politieke 
groeperingen en de invoering van du-
alisme hebben veel politieke dynamiek 
veroorzaakt (Boogers, 2010), die vraagt 

om een meer klassieke burgemeesters-
rol van bruggenbouwer en bemiddelaar. 
Aan de andere kant vereist diezelfde 
politieke context waarin strategische 
beslissingen moeilijk tot stand komen, 
burgemeesters die als een soort super-
wethouder richting geven aan de koers 
van de gemeente. De aanstellingswijze 
van burgemeesters versterkt dat nog 
eens. De gemeenteraad, die feitelijk de 

burgemeester kiest, is gewend om wet-
houders te kiezen en heeft daarom een 
sterke voorkeur voor burgemeesters 
met een wethoudersprofi el. De veran-
derde politieke context van het lokaal 
bestuur stelt dus tegengestelde eisen 
aan de bestuursstijl van burgemeesters. 
Van hen wordt tegelijkertijd gevraagd 
om als bruggenbouwer boven de par-
tijen te staan én als superwethouder 
de koers van de gemeente te bepalen. 
Het is niet eenvoudig die rollen in één 
bestuursstijl te verenigen. Het heeft er 
alle schijn van dat ook (en misschien 
zelfs vooral) dit probleem burgemees-
ter Verver heeft opgebroken. Analyses 
die naar aanleiding van haar vertrek in 
allerlei plaatselijke media verschenen, 
schetsen een beeld van een daadkrach-
tige burgemeester die slachtoffer werd 
van haar eigen succes. Het elan waar-
mee ze meteen na haar aantreden de 
bestuurscultuur opschudde en alles in 
het werk stelde om Schiedam ‘op de 
kaart’ te zetten, leverde haar de bij-
naam ‘Witte Tornado’ en veel lof op, 
maar stuitte later ook op weerstanden 

Burgemeesters als 
bruggenbouwers én 
superwethouders
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in de organisatie en in de politiek (Wil-
lemse, 2011). Vijf jaar na haar aantre-
den kwamen de eerste geruchten naar 
buiten over belangenverstrengeling en 
machtsmisbruik. Dat was – toevallig of 
niet – in het jaar waarop de gemeen-
teraad zich moest uitspreken over haar 
herbenoeming, wat altijd aanleiding is 
om het optreden van de burgemeester 
extra kritisch tegen het licht te houden. 
Het is deze context, en de genoemde 
spanning tussen de eisen die aan burge-
meesters worden gesteld, die alle vragen 
naar de integriteit van Ververs hande-
len in een wat ander daglicht plaatsen. 
En dat geldt ook voor de antwoorden 
die het BING-rapport uit de mond van 
veel betrokkenen heeft opgetekend.

De beperkingen van 
integriteitsonderzoek
Integriteitsonderzoek lijkt heel een-
voudig. Het handelen van individuele 
bestuurders wordt getoetst aan de wet-
ten, regels en gedragscodes waaraan zij 
zich moeten houden: bepalingen uit de 
Algemene wet bestuursrecht, de basisnor-
men voor integriteit die de VNG met 
BING op basis van deze bepalingen 
heeft opgesteld, en de plaatselijke Ge-
dragscode voor bestuurders die hiervan is 
afgeleid. Wie zich aan die regels houdt 
is integer, wie dat niet doet is dat niet. 
Dit type onderzoek krijgt daarmee – 
zeker in de beeldvorming – gemakke-
lijk het karakter van een gerechtelijk 
onderzoek, met zwakke waarborgen 
voor de rechten van ‘verdachten’. In 
het verlengde hiervan kan het een pro-
bleem zijn dat gegevensverzameling 
(‘waarheidsvinding’) en het uiteindelij-
ke oordeel over bestuurlijke integriteit 
(‘rechterlijk oordeel’) vaak in één hand 
liggen. De zorgvuldigheid van de oor-
deelsvorming komt dan snel in het ge-
ding. Die zorgvuldigheid is vooral van 
belang omdat het vaststellen van inte-

griteitskwesties vaak erg ingewikkeld is. 
Het richt zich op het gedrag van indi-
viduele bestuurders, terwijl dat gedrag 
tot stand komt en beoordeeld wordt in 
een complex geheel van relaties, rollen 
en verwachtingen dat onderhevig is aan 
allerlei organisatorische en politieke 
ontwikkelingen in de gemeente. Inte-
griteitsonderzoek is daarom vaak ook 
cultuuronderzoek (Van den Heuvel, 
Huberts, Van der Wal & Steenbergen, 
2010). Dat vereist dat het ontstaan van 
die cultuur en de factoren die hierop 
van invloed zijn geweest, niet meteen 
worden teruggevoerd op het functione-
ren van één persoon. Dat is wat de na-
sleep van affaire-Verver ons ook leert. 
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