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Onderzoek 

Het onderzoek binnen de leerstoel is onderverdeeld in projecten waaraan Thorbecke-fellows werken. 

Zie voor een omschrijving van de projecten en de fellows de site Thorbecke-onderzoek op de website 

van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

Project: experimenten in de lokale democratie. Fellow: Joost Westerweel 

De voorziene promotiedatum (18 juni 2020) is uitgesteld in verband met corona. Verplaatst naar 14 

januari 2021.  

Project: right to challenge. Fellow: Esmée Driessen 

In 2020 is het promotieonderzoek naar de juridische aspecten van het right to challenge verder 

gebracht. Eén ‘proefschrift-publicatie’ is tot stand gekomen:  

Driessen E.M.M.A., Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid(skwesties), Ars Aequi 2020/1023: 

p. 1023-1034.  

Project: juridische vragen in het sociaal domein. Fellows: Coen Modderman en Tim Robbe 

In 2019 zijn verschillende gesprekken gevoerd met professionals uit de praktijk van het sociaal domein 

en met beoogde auteurs. In 2020 zijn de eerste bijdragen binnengekomen en van commentaar 

voorzien weer teruggestuurd. Publicatie bundel wordt voorzien voor de eerste helft van 2021.  

Project: identiteiten in het huis van Thorbecke. Fellow: Gert Jan Geertjes 

Onderzoeksaanvraag Fonds Staatsman Thorbecke is in maart 2020 afgewezen. Project is in aangepaste 

vorm verder gebracht onder de paraplu van het corona-project Stresstest voor het binnenlands 

bestuur. Onderzoek is gericht op het decentrale (regionale) karakter van de coronabestrijding en 

daarbinnen op de vraag of en in hoeverre regionale identiteiten/eigen-aardigheden daarbij een rol 

spelen. Dit deelonderzoek is gecofinancierd door BZK. Publicaties in dit project: 

J. Esser & G. Boogaard,’25 kapiteins, 1 vloot. Differentiatie, deconcentratie en decentralisatie 

in de Covid-19 noodverordeningen’, Nederlands Juristenblad 2020/23, p. 1644-1651 

R.G. Becker, L.F. Honée, G. Boogaard & G.J.A. Geertjes, Mate van juridische differentiatie door 

veiligheidsregio’s,https://coronapapers.nl/nieuws-1/nieuws/mate-van-juridische-

differentiatie-door-veiligheidsregio-s 21 December 2020. 



R.G. Becker & G.J. Geertjes, ‘De bestrijding van het coronavirus in de veiligheidsregio’s: 

proceduralisering, harmonisering, institutionalisering en de positie van het Veiligheidsberaad’. 

Geaccepteerd voor RegelMaat. 

 

Project: recentraliserende rechtsvorming. Fellow: Roel Becker 

Masterscriptie is inmiddels afgerond. Externe financiering van het promotietraject is in 2020 niet 

gelukt, ondanks pogingen daartoe. Aanvraag financiering in de facultaire Meijersronde in 2021 wordt 

voorbereid. De fellow is ondertussen op een O&O-aanstelling aan de faculteit verbonden gebleven. 

Daardoor zijn in dit project de volgende publicaties gerealiseerd:  

R.G. Becker, ‘Ruimte voor ruimte. Omgaan met de uniformerende jurisprudentie van de 

Centrale Raad van Beroep in het sociaal domein’. Geaccepteerde publicatie in de bundel 

juridische vragen voor het sociaal domein. 

R.G. Becker, annotatie bij Rb. Rotterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2333 (Melding 

Jeugdwet en integrale verordening sociaal domein), Gst. 2020/103. 

 

Project: raadsakkoorden. Fellow: Lianne van Kalken 

In 2020 is substantiële financiering voor dit project gekomen. Loopt via de EUR. Het onderzoek is 

inmiddels van start gegaan, om te beginnen ingebed in een opdracht van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden om de ervaringen raadsakkoorden te inventariseren en daarop in een essay te 

reflecteren. Project samen met Martijn van der Steen (NSOB/EUR).  

 

Project: politieke stijlen. Fellow: Rogier van der Wal 

In 2020 is verder gezocht naar financiering en academische verbindingen voor een groter onderzoek 

in dit project. Daarin is voortgang geboekt. Ondertussen is verschenen:  

Geerten Boogaard en Rogier van der Wal, ‘Radicale subsidiariteit als praktische wijsheid’, 

Christendemocratische verkenningen 2020/1 p. 86-91. 

Een expertisemeeting over de handhaving van integriteit in het lokaal bestuur is voorbereid maar 

wordt uitgesteld tot die fysiek kan worden gehouden.  

 

Publicaties leerstoelhouder 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/geerten-boogaard/publicaties#pub-2020 



Onderwijs 

Profileringsvak Binnenlands Bestuur en Decentralisatie Master Staats- en bestuursrecht 

Hoorcollegedocent eerstejaarsvak staatsrecht (waar decentralisatierecht onderdeel van is) 

Begeleiding bachelorscripties en masterscripties op het gebied van decentralisatierecht 

Gastcolleges  

Deelname oppositiecommissie Nils Nijdam  

 

Overige activiteiten  

- Keynote Thorbecke 2030 in Oss. Zie voor verslag 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bestuurders-moeten-

rug-recht-houden.12064963.lynkx 

- Symposium en oratie 6 maart 2020 Zie voor verslag: 

https://www.linkedin.com/posts/geerten-boogaard-0b6a168_nu-alles-in-%C3%A9%C3%A9n-

filmpje-de-onderzoeksagenda-activity-6730425761129349120-kSMN  

- Expertiseteam Lokale politieke partijen. Zie voor het advies 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/gelijke-monniken_20200401.pdf 

- Bijdrage aan Congres Toekomst openbaar bestuur, mede in dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=5GwXIwh19BM 

- Lid evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitaal beraadslagen en besluiten 

- Lid evaluatiecommissie Leidse Rekenkamer 

- Lid redactie Bestuurswetenschappen 

- Lid curatorium VNG 
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https://www.linkedin.com/posts/geerten-boogaard-0b6a168_nu-alles-in-%C3%A9%C3%A9n-filmpje-de-onderzoeksagenda-activity-6730425761129349120-kSMN
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