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Opgave 1 De moderne burgemeester als crimefighter
1

maximumscore 3
• Er is sprake van gezag als mensen de zeggenschap van anderen (in
dit geval de burgemeester) als legitiem ervaren
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Tegenwoordig ligt in het werk van de burgemeester meer dan vroeger
de nadruk op het handhaven van de openbare orde. Hierbij speelt de
machtsbron formele bevoegdheden/rechten (met betrekking tot
criminaliteitsbestrijding) / de wet (Algemene wet bestuursrecht) een
belangrijke rol. Uit de regels 3-5 en 42-47 blijkt dat het aanwenden van
deze machtsbron door de burgemeester tot kritiek kan leiden. In deze
gevallen wordt zijn zeggenschap dus niet meer vanzelfsprekend als
legitiem ervaren

1

2

Opmerking
De scorepunten van het tweede deelantwoord mogen gesplitst worden:
1 scorepunt voor een juiste machtsbron en 1 scorepunt voor een juiste
uitleg.
2

maximumscore 3
• het dilemma tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming
voorbeeld van een juiste uitleg:
• (wel) Een van de gronden op basis waarvan een burgemeester een
demonstratie kan verbieden is voorkoming van wanordelijkheden. Deze
keuze kan bijdragen aan de rechtshandhaving
• (niet) Een demonstratieverbod staat echter op gespannen voet met de
rechtsbescherming van de burgers, omdat hiermee inbreuk wordt
gemaakt op klassieke grondrechten als het recht op vrijheid van
meningsuiting en betoging
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voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− Op grond van het legaliteitsbeginsel is de overheid gebonden aan de
wet: het is dus van belang om dergelijke bevoegdheden in de wet te
omschrijven, omdat deze anders niet toegepast mogen worden.
− In een rechtsstaat worden grond-/vrijheidsrechten van burgers
gewaarborgd. Het waarborgen ervan gebeurt mede doordat het recht
de grenzen bepaalt van de inbreuken die er op deze rechten gemaakt
mogen worden.
− Het vastleggen van het recht in de wet dient de rechtszekerheid van
burgers in een rechtsstaat / voorkomt willekeur.
per juist antwoord
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Rechtse politieke partijen schrijven criminaliteit toe aan individuen die
de deugdzaamheid van de samenleving ondermijnen. Linkse politieke
partijen daarentegen leggen de nadruk op de maatschappelijke
oorzaken van criminaliteit
• Een repressieve aanpak past beter bij rechtse politieke partijen, omdat
deze aanpak individuen kan weerhouden van de keuze voor
criminaliteit / omdat de individuele verantwoordelijkheid waarvan deze
partijen uitgaan, bestraffing rechtvaardigt
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Met de veiligheidsutopie wordt de tegenstrijdigheid bedoeld bij de burger
die enerzijds een maximum aan vrijheid voor zichzelf opeist, maar
anderzijds een krachtdadig optreden van de overheid verlangt om de
negatieve gevolgen van die vrijheid in te dammen.
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• Representativiteit betekent dat informatiebronnen (in dit geval de
uitkomsten van het onderzoek) een juist beeld/afspiegeling geven van
(de kenmerken van) een organisatie / groep mensen / situatie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• De onderzoekers willen conclusies trekken met betrekking tot de
noodmaatregelen (noodbevel/noodverordening) uit de periode
2010-2015. Om de representativiteit van de uitkomsten te bevorderen,
hebben ze gestreefd om alle in deze periode uitgevaardigde
noodmaatregelen te achterhalen / hebben ze de twintig grootste
gemeenten nog eens telefonisch benaderd met de vraag of hun
onderzoek overeenkwam met de praktijk van de laatste vijf jaren
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