Toespraak van wethouder Rob de Geest
(alleen het gesproken woord geldt)
Gelegenheid: her-installatie als wethouder
Datum: 22 juni 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte leden van de raad, geachte aanwezigen,
Eind februari 2019, zo’n drieëneenhalf jaar geleden, liep ik voor de zoveelste keer in jaren deze zaal
in, alleen toen met een ander soort spanning dan in de jaren ervoor. Heel eerlijk: naast een grote eer
om toen benoemd te worden als wethouder vond ik het vooral spannend om de stap te maken naar
bestuurder van de gemeente waarin ik opgroeide en het grootste gedeelte van mijn leven heb
doorgebracht.
En dat gevoel, die gezonde spanning, maar ook het enthousiasme, die zijn niet minder geworden. Ik
voel het vandaag weer. Want ook nu voel ik weer hoe belangrijk het werk is waarvoor de PvdAfractie mij heeft voorgedragen en om dat samen met dit nieuwe college en met u als raad op te
pakken. En dat is enorm eervol, maar vooral ook een grote verantwoordelijkheid. Want de komende
jaren hebben we grote opgaven voor ons liggen, waarvoor ik me wil inzetten, met alles wat ik in me
heb.
We gaan verder met onze forse bouwopdracht om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen.
En in Deventer mag het niet uitmaken in welke wijk of dorp je woont of opgroeit om gezond te
kunnen leven, met toegankelijke buurtvoorzieningen.
We gaan verder met onze inzet om mensen aan het werk te helpen en om mensen die het financieel
niet redden te ondersteunen; laagdrempelig en gericht op het wegnemen van stress, perspectief
biedend.
Allemaal opdrachten die in mijn beoogde, nieuwe portefeuille zitten voor de komende jaren. Ik kijk
er ook naar uit om hiermee aan de slag te gaan.
Ik ben dankbaar voor het goede B&W-team waar ik de afgelopen drieëneenhalf jaar deel van uit
mocht maken, maar ik kijk ook uit naar een fijne samenwerking met het nieuwe team. En u bent als
raad wat mij betreft ook onderdeel van dat teamwerk. Want de samenwerking met de raad is en
blijft cruciaal. Alleen gezamenlijk kunnen we deze opgaven aan in de komende jaren. Zoek mij dus
ook vooral op als er iets is waar u mee zit, als er een vraag is. En ik zal ook u actief opzoeken. Zo heeft
u mij hopelijk ook in de voorbije jaren leren kennen.
Dichtbij, betrokken en bevlogen voor Deventer.
En dat kunnen we alleen samen. Want alleen samen kunnen we het beste leveren voor Deventer in
de komende jaren.
En Deventer heeft ook nog echt het beste vóór zich liggen. Dank u wel.

