
Jaarverslag Thorbecke Leerstoel 2021 

 

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. https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-

voor-publiekrecht/staats-en-bestuursrecht/onderzoek/thorbecke-onderzoek 

 

Promoties 

Experimenten in de lokale democratie. Fellow: Joost Westerweel 

De gemeentelijke democratie is op verschillende manieren geïnstitutionaliseerd in het wettelijk 

kader, met name in de Grondwet en de Gemeentewet. Sinds een aantal jaar wordt er op 

gemeentelijk niveau veel geëxperimenteerd met alternatieve vormen van democratie en 

democratische besluitvorming. Niet zelden ontstaat daarbij een botsing tussen het initiatief en de 

gelende regels. De vraag is dan telkens: welke initiatieven moeten simpelweg mogelijk worden 

gemaakt door de wet aan te passen en welke initiatieven leiden tot een fundamentele botsing tussen 

democratische principes? Wat zijn dan de fundamentele democratische principes? En hoe beoordeel 

je of bij een concreet initiatief die principes in het geding zijn?  

Status project: proefschrift verdedigd op 14 januari 2021. J. Westerweel, Lokale democratische 

innovatie. Een juridische analyse, Deventer:Kluwer 2020.  Project is daarna afgesloten. 

Project: right to challenge. Fellow: Esmée Driessen 

In het onderzoek naar de inpassing van burgerinitiatieven in het gemeenterecht zijn verschillende 

deelpublicaties verschenen in 2021.  

Esmée Driessen, Burgerinitiatieven: een wereld vol voetangels en klemmen, in: C.B. Modderman e.a. 

(red). Juridische vragen in het sociaal domein, Deventer:Wolters Kluwer 2021 

E. Driessen & T. de Moor, ‘De BV-m: zwevend tussen nut en noodzaak’, NJB 2021/2353. 

E.M.M.A. Driessen, ‘Weten wat de wijk wil. Over draagvlakeisen en representatieclaims in relatie tot 

burgerinitiatieven’, De Gemeentestem 2021/140 

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

https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/staats-en-bestuursrecht/onderzoek/thorbecke-onderzoek
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/staats-en-bestuursrecht/onderzoek/thorbecke-onderzoek
https://www.njb.nl/media/4160/9789013159042_lokale-democratische-innovatie_bw_v4_zp.pdf
https://www.njb.nl/media/4160/9789013159042_lokale-democratische-innovatie_bw_v4_zp.pdf


Publicatie bundel ‘juridische vragen in het sociaal domein’. Op 5 november 2021 was er een 

discussiebijeenkomst net de ambitie op wetenschap en praktijk ook letterlijk met elkaar in contact te 

brengen. Project is hiermee afgerond.   

Project: recentraliserende rechtsvorming. Fellow: Roel Becker 

In het onderzoeksproject naar de recentraliserende werking van jurisprudentie is het een publicatie 

gerealiseerd:  

Roel Becker, Ruimte voor ruimte, in : : C.B. Modderman e.a. (red). Juridische vragen in het sociaal 

domein, Deventer:Wolters Kluwer 2021 

 

Publicaties leerstoelhouder  

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

wetenschappelijke-publicaties 

• Boogaard G., Emmerik M.L. van, Geertjes G.J.A., Verhey L.F.M. & Uzman J. (2021), Kroniek 

van het constitutioneel recht: Constitutie in tijden van corona en formatie, Nederlands 

Juristenblad 96(35): 2908-2921 (NJB 2021/2599).'non-refereed' artikel in een tijdschrift 

• Cuyvers A. & Boogaard G. (2021), De professionele vrijwilliger in het Huis van Thorbecke: 

waarom de vrijwillige brandweer niet op de schop hoeft van het EU-recht, Nederlands 

Juristenblad 96(26): 2115-2122 (NJB 2021/1883).'refereed' artikel in een tijdschrift 

• Berg C.F. van den, Boogaard G., Dreef S. & Geertjes G.J.A. (2021), Corona: stresstest voor het 

binnenlands bestuur?: Over de Nederlandse corona-aanpak: differentiatie tussen en 

inbedding in de veiligheidsregio’s, Bestuurskunde 30(3): 45-53.'refereed' artikel in een 

tijdschrift 

• Peters K., Boogaard G., Berg B. van den & Kalken L. van (2021), Lokale democratie achter de 

schermen: Lessen leren uit digitaal vergaderen door gemeenteraden in 

coronatijd, Bestuurskunde 30(3): 54-61.'refereed' artikel in een tijdschrift 

 

vakpublicaties 

• Honée L.F.D. & Boogaard G. (2021), Vijf jaar evaluaties in het sociaal domein. In: Modderman 

C.B., Robbe T.H.G. & Boogaard G. (red.) Juridische vragen in het sociaal domein. Recht en 

Praktijk – Decentralisatierecht nr. 4 Deventer: Wolters Kluwer. 5-26.boekdeel 

• Driessen E.M.M.A. & Boogaard G. (2021), De zoektocht naar de meerwaarde bij 

burgerinitiatieven. In: Verboeket L.W., Brink J.E. van den, Drahmann A., Jacobs M.J. & Ortlep 

https://shop.wolterskluwer.nl/Juridische-vragen-in-het-sociaal-domein-sNPJURVRSD/?gclid=EAIaIQobChMIiovq4Yio-QIVJ4xoCR0m_gtTEAAYASAAEgKncPD_BwE
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/geerten-boogaard/publicaties#pub-wetenschappelijke-publicaties
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https://hdl.handle.net/1887/3278531
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https://hdl.handle.net/1887/3278517
https://hdl.handle.net/1887/3278517


R. (red.) Bestuursrecht in het echt. Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den 

Ouden. Deventer: Wolters Kluwer. 511-520.boekdeel 

• Kalken L. van, Boogaard G., Steen M. van der & Scherpenisse W. (2021), Een routekaart voor 

raadsakkoorden: varianten, ervaringen en lessen. Rotterdam-Leiden: Erasmus School of Law, 

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences & Stichting Thorbecke Leerstoel.rapport 

• Steen M. van der, Boogaard G., Jansen P., Westerweel J. & Koopmans B. (2021), Legitimiteit 

gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces. Den Haag: 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.rapport 

• WIldeman G., Boogaard G. & Bruijne A. de (2021), Een goed rapport is pas het halve werk, 

Reflectie op twee jaar Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp [Februari 2021]. Leiden-

Leiderdorp: Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.rapport 

• Boogers M., Peters K., Vollaard H., Denters B. & Boogaard G. (2021), Teveel van het goede?: 

De staat van het burgemeestersambt anno 2020 [eindrapport]. Den Haag: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.rapport 

• Berg M. van den & Boogaard G. (2021), Geen democratie zonder politiek, ook niet in de 

regio’s, Socialisme & Democratie 78(2): 23-30.artikel in een tijdschrift 

• Boogaard G. & Schutgens R. (2021), Grensrechters in eigen zaak. In: Jansen R.H.T., Polanen 

T.A. van, Sander D.B. & Sijtsma P.M. (red.) Trouble in de Trias: Bijdragen over de 

verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 295.boekdeel 

• Boogaard G. (2021), Urgenda en de rol van de rechter. In: Jansen R.H.T., Polanen T.A. van, 

Sander D.B. & Sijtsma P.M. (red.) Trouble in de Trias: Bijdragen over de verhoudingen tussen 

de Nederlandse staatsmachten. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 159-174.boekdeel 

• Boogaard G. (2021), Urgenda: tijd voor een constitutioneel hof?. In: Jansen R.H.T., Polanen 

T.A. van, Sander D.B. & Sijtsma P.M. (red.) Trouble in de Trias: Bijdragen over de 

verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 175-

178.boekdeel 

• Boogaard G. & Elzinga D.J. (2021), Volksvertegenwoordiging is geen rol: een pamflet voor 

meer raadspolitiek in het sociaal domein. In: Modderman C.B., Robbe T.H.G. & Boogaard G. 

(red.) Juridische vragen in het sociaal domein. Recht en Praktijk – Decentralisatierecht nr. 4 

Deventer: Wolters Kluwer. 91-96.boekdeel 

Column in Binnenlands Bestuur https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/geerten-boogaard  

Column in VNG-Magazine 
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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 

Beroepsopleiding voor Gemeentejuristen: kernpunten staatsrecht en gemeenterecht.  

 

Begeleiding masterscripties op gebied van decentralisatie 

 

Overige activiteiten  

- Lid evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitaal beraadslagen en besluiten 

- Lid evaluatiecommissie Leidse Rekenkamer 

- Lid redactie Bestuurswetenschappen 


