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Tiel, 8 mei 2011
betreft: profielschets nieuwe burgemeester
Geachte heer Westerholt,
Van de gelegenheid om suggesties in te dienen voor een profielschets voor een nieuwe burgemeester
wil Waardevol Tiel gaarne gebruik maken door te pleiten voor het kiezen van een neutrale, niet
partijgebonden vrouw of man.
Daarvoor hebben wij de volgende argumenten.
Nauwelijks 2 % van alle kiesgerechtigden en in beginsel voor een benoeming als burgemeester in
aanmerking komende Nederlanders, is lid van een politieke partij. Gebroken moet o.i. worden met de
gewoonte om voor burgemeesters uitsluitend te vissen in deze zeer kleine vijver. In onze samenleving
– ook in de Tielse – zijn volop mensen te vinden, die bewezen hebben voldoende kwaliteiten te
hebben voor een leidende rol, maar om begrijpelijke redenen geen lid willen zijn van een politieke
partij dan wel zich niet als zodanig willen manifesteren.
In Tiel waar het aantal leden van een politieke partij nog geringer is dan het landelijk gemiddelde,
blijven bij de verkiezingen voor de gemeenteraad steeds meer stemgerechtigden thuis. Méér dan de
helft van hen stemt niet. Dat roept vragen op naar de legitimiteit van deze volksvertegenwoordiging en
is o.i. een belangrijk argument om een burgemeester te kiezen buiten het partijpolitieke systeem om.
Een burgemeester behoort boven de politieke partijen te staan, maar de praktijk bewijst overduidelijk
dat hij of zij van de partij een etiket opgeplakt krijgt, waaraan veel ingezetenen een negatief oordeel
ontlenen. Hoezeer de burgemeester ook poogt onpartijdig te zijn – zijn of haar politiek etiket is er voor
verantwoordelijk dat maar weinig mensen geloven dat hij/zij dat ook werkelijk is. Politici hebben nu
eenmaal een slechte naam. Als trouwens buiten kijf is dat een burgemeester onpartijdig behoort te zijn
– waarom wordt zij/hij dan niet gevist uit een enorme vijver van de onpartijdigen?
Evenals dat met de rechtstreeks gekozen burgemeester het geval is, zal een niet partijgebonden
burgemeester zich altijd ernstig moeten inspannen om het vertrouwen van de burgerij te winnen en te
behouden. Een partijganger/burgemeester daarentegen zal, als hij zich in zijn/haar gemeente
onmogelijk heeft gemaakt, altijd kunnen terugvallen op het vangnet van zijn/haar uitzendbureau
oftewel de politieke partij.
Vooropstellend dat in ons betoog geen waarde-oordeel gelezen mag worden over de scheidende Tielse
burgemeester, verzoeken wij U daarom bij de vacature met nadruk te vermelden dat ook nietpartijgebonden gegadigden worden uitgenodigd te solliciteren, en dan bij gebleken bekwaamheid aan
een partijloze burgemeester de voorkeur te geven.
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