
Voorzitter, 

Als nestor van de raad heb ik eer om aan het einde van deze 

raadsperiode op de laatste raadsvergadering, bij het allerlaatste 

agendapunt, het woord tot u te richten. Vandaag loopt het mandaat af, 

dat de kiezer voor 4 jaar aan ons heeft gegeven. 

Al eerder heb ik uitgesproken dat deze periode in het teken heeft 

gestaan van afscheid nemen. Allereerst het tragisch afscheid van Koos 

Kuiper, 1 van mijn politieke voorbeelden. Afscheid hebben we genomen 

van raadsleden die om verschillende redenen tussentijds zijn gestopt, 

een wethouder die de lokale inruilde voor de landelijke politiek, een 

burgemeester die Arnhem boven Doetinchem verkoos, een record aantal 

raadsleden dat afscheid nam van de fractie waarvoor zij in deze raad 

waren gekomen en vanavond gaan we afscheid nemen van de 

stoppende raadsleden. 

Afscheid hebben we in deze periode ook genomen van het automatisch 

uitgaan van groei. Automatische groei van onze economie en onze 

bevolking, Maar ook het afscheid nemen van de automatische groei van 

het takenpakket van de gemeente, door het overnemen van elk initiatief 

vanuit de samenleving..  

Een herbezinning op de kerntaken van de gemeente is in voorbereiding. 

Het vaststellen van de taken die de gemeente voor haar rekening neemt, 

met een kleine ,efficiënte organisatie, een meerjarig sluitende begroting, 

waarbij regionale samenwerking cruciaal is, zal 1 van de grote opgaven 

worden voor de nieuwe raad. 

We staan aan de vooravond van het  herinrichten van de verzorgings 

staat Nederland, middels de decentralisaties, waarin de gemeenten een 

sleutelrol gaan vervullenen. Uiterst complexe vraagstukken die in meer 

of mindere mate ingrijpen in het leven van onze inwoners.  

Daarmee wordt de komende raadsperiode een uiterst belangrijke 

periode.  Een periode die er toe doet en waarin de raad de keuze krijgt 

het anders en beter te doen. Een periode ook waarin gezocht moet 

worden naar een antwoord op de vraag : 



Hoe brengen we meer balans tussen de toename van 

verantwoordelijkheden voor de gemeenteraad en de afname van de 

belangstelling van de samenleving voor de gemeenteraad.?  

In deze raadsperiode hebben we met elkaar belangrijke besluiten 

genomen, goed op onze financiën gepast  en met elkaar richting 

gegeven aan veranderende rol van de gemeente.  

Met waardering heb ik mogen genieten van de verschillende manieren 

waarop ieder van u daar invulling aan gaf. Soms voorspelbaar soms 

verrassend, bij de 1 scherp, bij de ander bevlogen , meestal binnen de 

spreektijd, vaak ook via interruptie, soms op hoofdlijnen en met heldere 

kaders, maar als het even kan het liefst tot in detail, 

Soms ging het gemeentebelang voor partijbelang,vaak ook niet. Soms 

ontstond er een prachtig duaal debat, vaak ook niet. En heel af en toe 

kwamen we er met elkaar gewoon niet uit. 

Na al deze opsommingen wil ik graag eindigen met het uitspreken van 

mijn complimenten voor de respectvolle wijze waarop u met elkaar 

invulling hebt gegeven aan uw rol als raadslid, maar vooral de wijze 

waarop u inhoudelijke verschillen van inzicht zakelijk heeft betiteld,en 

heeft gescheiden van de persoonlijke verhoudingen 

Aanstaande donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor die 

nieuwe raad heeft u een aantal zaken in de steigers gezet, zonder over 

uw graf te regeren, zodat zij zich niet hoeven te vervelen. 

Dank jullie wel, voor diegene die stoppen: het ga jullie goed, voor en die 

doorgaan: tot donderdag 


