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“Beste Deventenaren, meneer de Commissaris, raadsleden, collegeleden, familie, vrienden,
dames en heren,
Op 11 juli vorig jaar nam ik als waarnemend burgemeester het stokje over van Andries
Heidema. Een bijzonder moment, voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor Deventer; de
burgemeester werd die dag immers commissaris van onze provincie. Andries, je was een
geweldige burgervader; je hebt veel betekend voor heel veel inwoners van Deventer.
De afgelopen 11 maanden boden mij de unieke gelegenheid kennis te maken met het ambt
van burgemeester en met de gemeente Deventer. De ontvangst hier op het stadhuis en
daarbuiten was allerhartelijkst. Ik voelde mij snel thuis. Dat zegt iets over het plezierige
karakter van deze gemeenschap, van deze gemeente en ongetwijfeld hielp het gevoel van
herkenning ook. Doesburg, waar ik geboren en getogen ben, heeft veel overeenkomsten
met Deventer. Beide Hanzestad aan de IJssel, beide een historische binnenstad, die in de
jaren ’70 te nauwer nood werd gered van de sloophamer, beide een arbeidersstad met een
linkse signatuur. Deventer heeft bovendien net als Doesburg een sterke culturele traditie,
die vooral zo bijzonder is omdat inwoners die cultuur voor een belangrijk deel zelf maken.
De dorpen en buurtschappen in het ommeland zijn voor mij ook zeer herkenbaar, omdat ik
mijn jeugd buiten de stadsmuren van Doesburg doorbracht.
Dat alles geeft een gevoel van thuiskomen.
In de afgelopen maanden heb ik veel Deventenaren ontmoet en de gemeente leren kennen,
hoewel ik nog iedere week nieuwe pareltjes ontdek. Ik beschouw de rest van dit jaar nog als
‘kennismakingsperiode’. Om er te kunnen zijn voor Deventer wil ik de inwoners, de stad en
het ommeland écht leren kennen. Dat begint met luisteren naar de verhalen, over de stad,
over de dorpen en over de mensen die Deventer maken tot de gemeenschap die ze is.
Voor een kennismaking met een bijzondere plek in Deventer of met een bijzondere inwoner
van Deventer maak ik dus graag tijd. Uw suggesties daarvoor zijn meer dan welkom.
-Deze toespraak benut ik ook om te vertellen hoe ik naar het ambt van burgemeester kijk. De
burgemeester van een historische stad als Deventer stapt in een lange traditie. Je hoeft
maar even naar het prachtige schilderij ‘De Magistraat’ van Gerard ter Borch bij de raadszaal
te kijken om te begrijpen dat tijden veranderen. Dat geldt ook voor de beulszwaarden in de
oude raadszaal. Het burgemeesterschap van Deventer is geen duobaan meer. En dat de
zwaardmacht niet langer berust bij de burgemeester, is wat mij betreft een groot goed.
Maatschappelijke veranderingen maken dat het ambt steeds weer anders ingevuld moet
worden. Passend in de tijd, passend bij de tijdsgeest. Het goed aanvoelen van de tijdsgeest is
echter niet eenvoudig, zeker niet als je er middenin zit. En zeker niet op dit moment; de
wijze waarop we met elkaar samenleven verandert immers in een hoog tempo. Het is de
vraag wat dat betekent voor bestuurders en voor mij als burgemeester van Deventer.
--
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Niet alleen de samenleving wordt steeds complexer, maar ook de organisatie van de
overheid. Juist omdat we zoveel wetten, regels, richtlijnen en beleid hebben is het steeds
moeilijker om vragen waar inwoners en bedrijven tegenaan lopen op te lossen.
Samenwerking over de grenzen van organisaties is nodig om echte oplossingen te realiseren.
Dat dat kan, maakt het trieste faillissement van Roto Smeets duidelijk. Enkele dagen nadat
bekend werd dat de gehoopte doorstart van deze typisch Deventer drukkerij van de baan
was, organiseerde Roto Smeets samen met gemeente, UWV, Deventer Werktalent en het
bedrijfsleven een succesvolle banenmarkt voor de 400 medewerkers die hun baan kwijt zijn.
Een mooi initiatief, dat mensen helpt om snel een nieuwe baan te vinden.
-Openbare orde en veiligheid zijn traditioneel een belangrijk onderdeel van het ambt van
burgemeester. We leven in een erg veilige samenleving, zeker als je dat vergelijkt met het
Deventer van de jaren ’80 van de vorige eeuw of het Deventer van zo’n 75 jaar geleden. En
de veiligheid verbetert nog steeds. Veiligheid is de basis voor een prettige manier van
samenleven, een ‘conditio sine qua non’. Rechteloosheid, willekeur en het ontbreken van
vrijheid, we kunnen ons de ellende die dat veroorzaakt nauwelijks meer voorstellen.
Veiligheid blijft dus onze aandacht vragen, juist omdat nieuwe vormen van criminaliteit,
zoals internetfraude, toenemen. De maatschappelijke ontwrichting die deze nieuwe vormen
van criminaliteit met zich meebrengen, maakt dat de aanpak ervan niet meer een zaak van
politie en Openbaar Ministerie alleen is. Ik wil me niet positioneren als de schout van weleer
of als moderne crimefighter. Maar als burgemeester zal ik de mogelijkheden van het
bestuursrecht gebruiken om Deventer veilig te houden.
-Bij de stadsreceptie begin januari heb ik als waarnemer geen vergezichten voor Deventer
geschetst. Toen de gemeenteraad mij begin april voordroeg als burgemeester werd van
verschillende kanten opgemerkt dat mijn installatie een mooi moment zou zijn om duidelijk
te maken hoe ik kijk naar Deventer op de lange termijn.
Inwoners van onze gemeente willen ook op lange termijn kunnen genieten van de stad en de
mooie omgeving, willen wonen in een veilige buurt, in een betaalbaar huis, willen hier
werken en willen genieten van het erfgoed, de cultuur en de bijzondere evenementen. Dat
geldt voor ouderen, volwassenen en natuurlijk ook voor onze kinderen.
-In dat perspectief zie ik voor Deventer twee belangrijke opgaven. De eerste is het realiseren
van een duurzame economische groei. Een groei die gebaseerd is op circulariteit, waarbij
grondstofkringlopen worden gesloten. De manier waarop we nu produceren en consumeren
is niet houdbaar. De dramatische teruggang van insecten, van weidevogels, kortom van de
biodiversiteit, vraagt een echte verandering in onze manier van leven. Duurzame
economische groei moet ook leiden tot energieneutraliteit. Een formidabele opgave waar ik
me als burgemeester voor wil inzetten, omdat het vraagt om een lange adem.
De tweede belangrijke opgave heeft een ander karakter, maar is vrees ik minstens zo lastig.
Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. Ze hebben werk of gaan naar school
en genieten van hun vrije tijd. Er is ook een aanzienlijke groep inwoners die niet het gevoel
heeft erbij te horen. De ‘Deventer Overlevers’ hebben zichzelf onlangs opgeheven, maar niet
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omdat hun problemen zijn opgelost. Ik zal me ervoor inzetten dat iedereen in Deventer die
mee wil doen ook mee kan doen.
-De samenleving verandert snel en het is de vraag wat dat gaat betekenen. Het is nauwelijks
te voorspellen hoe de Deventer samenleving eruit ziet als Thijmen, de 100.000ste inwoner
van Deventer die in september vorig jaar is geboren, volwassen zal zijn. Al maandenlang
staat op vrijdagmorgen een jonge groep klimaatspijbelaars voor het Deventer stadhuis. Ze
vragen aandacht voor hun toekomst, en terecht. Dat we naar hen moeten luisteren lijkt me
duidelijk. Maar we moeten meer doen. We moeten een rolmodel voor deze groep jongeren
willen zijn. Wij, de generatie bestuurders die nu de lijnen uitzet, wij moeten het goede
voorbeeld geven. En de jongeren in Deventer betrekken bij de maatschappelijke
veranderingen waar we voor staan. Het is goed dat ze het gemeentebestuur kritisch volgen,
juist omdat we de creativiteit en de lenigheid van de jongere generaties hard nodig hebben.
Ik kijk uit naar de komende jaren en ga mij met hart en ziel inzetten voor Deventer en de
Deventer gemeenschap. Ik doe dat graag met de gemeenteraad, die ik dank voor het in mij
gestelde vertrouwen. Beste raadsleden, met jullie samen wil ik ervoor zorgen dat de
gemeente zorgvuldig bestuurd blijft worden, met ruimte voor politieke verschillen, met
ruimte voor de dialoog om die verschillen te overbruggen, met een luisterend oor voor
kritische geluiden en met respect voor minderheidsstandpunten.
Ik doe dat ook graag samen met de leden van het college. Het is een genoegen om met jullie
samen het dagelijks bestuur van Deventer te vormen.
Ik zie ook uit naar de verdere samenwerking met de ambtelijke organisatie. Het
gemeentebestuur kan bouwen op een hardwerkende en betrokken ambtelijke organisatie
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zonder die organisatie is het besturen van
Deventer onmogelijk.
Ik ben graag burgemeester voor alle inwoners van Deventer, waarbij vrijheid en gelijkheid
belangrijke waarden zijn. Vrijheid omdat inwoners in hoge mate zelf bepalen hoe ze hun
leven willen vormgeven. Gelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Maar
vrijheid en gelijkheid betekenen, om Jan Terlouw aan te halen, weinig zonder broederschap.
En juist in die broederschap schuilt de geweldige kracht van Deventer. De Averlose kermis,
De Battumse Revue, het dorpsfeest van Diepenveen, het Okkenbroeksfeest; wat een kracht
en wat een plezier. In de stad lijkt die broederschap misschien niet zo zichtbaar, maar wel als
Go Ahead Eagles de Eredivisie net niet haalt. En wat zou het Dickens Festijn zijn zonder
vrijwilligers, zonder broederschap?
-Het is een eer en het is een voorrecht om burgemeester van een zo mooie, authentieke,
eigenwijze en vernieuwende gemeente als Deventer te zijn. Ik ga er alles aan doen om het in
mij gestelde vertrouwen waar te maken. Ik weet me daarbij gesteund door mijn eigen
omgeving.
In de eerste plaats geniet ik van de ervaring en wijsheid van mijn vader, die deze installatie
meemaakt met zijn Monique. Wat fijn dat jullie er zijn. Mijn moeder is lang geleden
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overleden, ik stap in haar traditie. Ze was raadslid in Doesburg, met een groot hart voor
iedereen die haar steun kon gebruiken.
Ik ben trotse vader van vier geweldige dochters. Lieve Vere, lieve Claar, lieve Benthe en lieve
Tijs, ik vind het geweldig dat jullie hier zijn en mij zo steunen. Ik blijf in de eerste plaats jullie
vader. Het is goed dat jullie de draak met mij blijven steken…als dat nodig is.
Lieve Mireille, ik ben erg blij dat je dit avontuur met mij aangaat. Ik vind het heel bijzonder
om alles wat mij bezig houdt met jou te delen. Dat maakt dat ik dit ambt met vertrouwen en
met plezier kan vervullen.
-‘Burgemeester word je pas als je het bent’, zei een collega burgemeester onlangs. Dat is
inmiddels ook mijn ervaring. Gedurende mijn periode als waarnemer maakte ik snel kennis
met de rol van beslisser, met de rol van boegbeeld en met de rol van burgervader. Het ambt
voelt voor mij als thuiskomen, als een bestemming. Ik wil er graag verder in groeien.
Raadsleden, wethouders, collega-burgemeesters en ambtenaren, ik nodig jullie uit om mij
stevig tegenspel te bieden en te blijven bieden. Dat is niet alleen goed voor mij, maar ook
voor Deventer.
-Dames en heren, hiermee sluit ik deze bijzondere raadsvergadering van de gemeenteraad
van Deventer.”
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