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Toespraak beëdiging burgemeester Jan Nathan Rozendaal in Elburg
13 oktober 2017

Meneer Rozendaal, mevrouw Van Belle, raadsleden, collegeleden,
In april was ik in uw midden om tot een profielschets voor de nieuwe
burgemeester te komen.
Ik herinner mij dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer
Smulders, zichzelf toen een soort van reisleider noemde.
Een reisleider die ervoor zorgde dat de sfeer op weg naar de voordracht
van de nieuwe burgemeester goed bleef, en die in de gaten hield of
iedereen nog aan boord was.
Een mooie vergelijking.
Op de vacature reageerden 31 kandidaten. En dat de
vertrouwenscommissie uit die kandidaten ook een heuse reisleider heeft
voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Elburg, maakt
het verhaal mooi rond.
Meneer Rozendaal, toen ik nadacht over wat ik vandaag tegen u wilde
zeggen en uw cv er nog eens bij pakte, zag ik dat u in Papendrecht aan
de Burgemeester Keijzerweg woont.

Nomen est omen, zegt men dan in het Latijn.
Uw adres was een vingerwijzing naar een volgende stap in uw loopbaan,
zou je kunnen zeggen.
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En al is uw achternaam dan Rozendaal, gespeld als in de Gelderse
gemeente, Rozendaal werd het niet.
Die volgende stap in uw loopbaan bracht u naar de gemeente Elburg,
waarvan u straks - na de officiële beëdiging - de burgemeester bent.
Van de stad Elburg, maar ook van de kernen Doornspijk, Hoge Enk,
Oostendorp en de legerplaats ’t Harde.
In de profielschets stonden twee voor Elburg belangrijke onderwerpen.
Het eerste is dat de nieuwe burgemeester het voortouw neemt in de
regionale verbinding.
Als je het in Elburg over touw hebt, dan denk ik aan de lijnbaan van
Touwslagerij Deetman
Een touw wordt gemaakt door dunne draden te vlechten, of door vezels
of strengen om elkaar heen te draaien.
Een onbeschadigde kabel die bestaat uit 100 even sterke om elkaar
heen gedraaide touwen, is 100 keer zo sterk als een van die touwen.
En zo is het ook met regionale samenwerking: in de samenhang met
Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten op de Noord-Veluwe
wint Elburg ook aan kracht.
In dat proces heeft de burgemeester een belangrijke rol.
Aan de ene kant moet hij de belangen behartigen van de inwoners van
de gemeente Elburg, maar dat doet de burgemeester ook door die
gezamenlijkheid te versterken.
Als je in de Regio Noord-Veluwe samen optrekt, dan komt dat ten goede
aan alle inwoners van alle gemeenten in die regio.
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Als wethouder in de gemeente Papendrecht had u de samenwerking in
de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in het
samenwerkingsverband Drechtsteden in portefeuille.
Het tweede belangrijke thema voor Elburg is het toerisme.
Elburg ontvangt immers ieder jaar zo’n 800 duizend bezoekers, waarvan
30 duizend passanten via de haven.
Niet alleen als reisleider, maar vooral als wethouder deed u ervaring op
met toerisme en recreatie.
Met de promotie van Papendrecht, en met de samenwerking met
ondernemers en organisaties.
Elburg is vanouds een Hanzestad.
Gelderse historici proberen alle Hanzesteden in Nederland en Duitsland
met elkaar in verband te brengen.
Daarom, vanwege het toerisme en vanwege de stedenband van Elburg
met Haselünne, was het niet onbelangrijk dat de nieuwe burgemeesters
ook Duits zou kunnen spreken.
Met een echtgenote die docente Duits is, schaffen Sie das,

selbstverständlich.
Ik zou daar graag een derde onderwerp aan toevoegen: veiligheid en
ondermijning.
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.
Meneer Rozendaal, 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.
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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.
Meneer Rozendaal, de gemeente Elburg zag in u de burgemeester die ze
zocht.
Ik wens u veel plezier en succes toe in de uitoefening van het ambt.
En de 23 duizend inwoners van de gemeente Elburg feliciteer ik van
harte met hun nieuwe burgemeester.

