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Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Marcouch
Arnhem, 1 september 2017
Beste meneer Marcouch, mevrouw Marcouch, kinderen, leden van de
raad, leden van het college, excellentie, leden van de Tweede Kamer,
dames en heren,
Arnhem noemt zichzelf een Gewilde Stad en een Gezonde Stad.
Dat Arnhem een gewilde stad is, blijkt wel uit het feit dat 21 kandidaten
het burgemeestersambt van de hoofdstad van Gelderland ambieerden.
De gemeenteraad droeg u, meneer Marcouch, op 3 juli voor als de
nieuwe burgemeester.
En als er één ding is dat we kunnen zeggen over uw benoeming, dan is
het dat die niet onopgemerkt is gebleven. Tot op de dag van vandaag.
Arnhem is natuurlijk ook niet de eerste de beste gemeente.
Wat Arnhem kenmerkt, is die aantrekkelijke combinatie van stadse
dynamiek met de rust en ruimte in de vele parken, en de bos- en
waterrijke omgeving.
Arnhem staat op de culturele kaart met gerenommeerde gezelschappen
als Introdans, Het Gelders Orkest en Toneelgroep Oostpool.
En Museum Arnhem natuurlijk, op die unieke locatie aan de Rijn.
Toeristen en dagjesmensen komen graag naar het Openluchtmuseum en
Burgers Zoo aan de Schelmseweg.
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En naar het centrum rond de John Frostbrug, om met eigen ogen te zien
waar de Slag om Arnhem zich heeft afgespeeld.
Jaarlijks studeren talrijke talentvolle studenten af aan de HAN, Van Hall
Larenstein of ArtEZ.
Afgestudeerde Arnhemse modeontwerpers en vormgevers zijn geliefd in
binnen- en buitenland.
En in de sportwereld is Arnhem gekend vanwege topsportcentrum
Papendal.
En hoewel de Gelderse hoofdstad met ruim 155 duizend inwoners niet
de grootste stad van de provincie is, zijn de opgaven waar Arnhem voor
staat wel grootstedelijk.
Of, zoals de raad het in de profielschets verwoordde: ‘In onze stad kan

het schuren, bijvoorbeeld omdat mensen of groepen elkaar niet kunnen
of willen begrijpen.’
Die profielschets is mede tot stand gekomen op basis van de reacties
van ruim 2.500 Arnhemmers.
Van hen vond bijna veertig procent de zichtbaarheid in alle wijken het
belangrijkst voor de nieuwe burgemeester.
En zichtbaar was u al. Naar verluidt was u de afgelopen twee maanden
al vaker in Arnhem te vinden dan in Almere.
Ook politie, justitie en de brandweer hebben meegepraat bij de
totstandkoming van de profielschets.
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Net als het Ondernemerskontakt Arnhem, architectuurcentrum CASA en
het Platform Binnenstad Arnhem.
Vanwege de grootstedelijke problematiek die ik eerder al noemde, heeft
Arnhem een burgemeester nodig die koersbepalend is op het gebied van
openbare orde en veiligheid.
Niet alleen voor de stad zelf, maar ook voor de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waarvan u voorzitter wordt.
En voor het Districtelijk Veiligheidsoverleg.
Met openbare orde en veiligheid hebt u veel affiniteit, en u hebt er
ruime ervaring mee opgedaan.
Aan het begin van uw loopbaan was u tien jaar agent, hoofdagent en
brigadier bij de politie Amsterdam-Amstelland.
Bij de gemeente Amsterdam was u coördinator Jeugd en Veiligheid, en
procesmanager jeugdbeleid in Oost.
Als stadsdeelvoorzitter in Slotervaart had u onder andere de portefeuille
openbare orde en veiligheid.
En we kennen u natuurlijk vooral als lid van de Tweede Kamer, waar u
woordvoerder Veiligheid en Integratie was.
Meneer Marcouch, u noemt uzelf iemand met een blauw hart, voor wie
veiligheid de basis is voor verbetering.
De gemeente Arnhem werkt wijkgericht aan verbetering, in het
programma dat Van Wijken Weten heet.
Soms heb je echter een burgemeester nodig die níet ‘van wijken weet’,
maar die standvastig is.
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Die staat voor de leefbaarheid in de stad en de veiligheid van de
inwoners.
Een burgemeester die mensen opzoekt in de wijken en daadkrachtig
optreedt bij problemen.
Maar ook in de gemeenteraad, waarvan mevrouw Andeweg (de
voorzitter van de vertrouwenscommissie) zei: ‘In Arnhem weten we hoe

een stevig debat gevoerd moet worden. Vaak op het scherpst van de
snede, soms misschien iets over de grens.’
Arnhem heeft een burgemeester nodig die standvastig is, maar
verbindend. Want te verbinden valt er hier genoeg:
In het gemeentehuis, in de samenwerking tussen de raad, het college
en de ambtelijke organisatie.
In de stad zelf bijvoorbeeld de beide stadsdelen Arnhem-Noord en
Arnhem-Zuid, en de verschillende bevolkingsgroepen in Arnhem met hun
diverse culturele en economische achtergronden.
En buiten de stad met Nijmegen, en met de twintig gemeenten in de
regio Arnhem-Nijmegen.
Van gemeenten wordt steeds meer gevraagd, en veel opgaven houden
zich immers niet netjes aan gemeente- of regiogrenzen.
Ook de verbinding met Brussel en met Nordrhein Westfalen is voor
Gelderland en Arnhem van belang.
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‘Verbinden’ is de core business van iedere burgemeester, maar voor de
burgemeester van Arnhem is het ‘kunnen verbinden’ één van de
belangrijkste eigenschappen.
Meneer Marcouch, alle burgemeesters die ik toespreek bij hun installatie,
druk ik op het hart vooral ook integer te zijn.
De burgemeester is niet alleen de herkenbaarste en stabielste factor in
het lokaal bestuur, maar heeft ook in de wet een zorgplicht voor
integriteit.
Wat zwart of wit is, of goed of fout, weten we allemaal wel.
Integriteit gaat wat mij betreft vooral ook om het grijze gebied
daartussen.
Daar waar publieke verantwoordelijkheden en privé belangen elkaar
raken.
Zorg voor integriteit gaat er niet om dat we elkaar de maat nemen.
Het gaat erom dat we het met elkaar kunnen hebben over mogelijke
valkuilen.
En dat we elkaar helpen het goede te doen.
Een ander onderwerp dat helaas aan belang wint, is ondermijning.
Daarmee zijn we weer terug bij de openbare orde en veiligheid.
Ook in Gelderland moeten we erop beducht zijn dat de criminele
onderwereld zich probeert te mengen in de legale bovenwereld.
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Criminelen maken met illegaal verdiend geld aanspraak op
vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten, onder meer voor het
witwassen van geld.
Daarnaast ligt ongewenste beïnvloeding van onder anderen raadsleden
en wethouders op de loer - in de vorm van verleiden, bedreigen of
intimideren.
Opsporing en vervolging alleen zijn onvoldoende om de samenleving
veiliger te maken. We zullen het moeten hebben van een brede,
integrale regionale aanpak.
Daarbij moeten de politie, de FIOD, inspecties, gemeenten, het RIEC en
andere partijen met elkaar samenwerken.
En de burgemeester is een belangrijke speler in wat we de ‘weerbare
overheid’ noemen.
De burgemeester van Arnhem heeft in het Pact van Ellecom een
belangrijke functie.
Dat gezegd hebbende, meneer Marcouch, kom ik aan het eind van mijn
verhaal.
U gaat aan de slag in de Arnhem, of Èrnem, zoals u ongetwijfeld al hebt
horen zeggen.
Daarbij wens ik u alle succes, wijsheid en plezier.
Met dat laatste moet het goedkomen, want op het Duivelshuis staat niet
voor niets dat Arnhem de Genoeglijkste is.
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Ik feliciteer u, uw vrouw en kinderen van harte met deze nieuwe stap in
uw loopbaan en leven.
En alle Arnhemmers feliciteer ik met hun nieuwe burgemeester.

