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Toespraak beëdiging Vincent van Neerbos als burgemeester van West Maas en Waal
Beneden-Leeuwen, 8 december 2017

Een bekend gezegde luidt: ‘Het huis van de buurman komt maar één

keer te koop.’
Dus, meneer Van Neerbos, nadat uw Partij van de Arbeid uit de coalitie
in de gemeente Neder-Betuwe stapte, én bekend werd dat
burgemeester Steenkamp zou stoppen in de gemeente West Maas en
Waal, deed u een bod.
Met u deden nog 35 mensen dat, maar uw bod was het beste.
In Gelderland solliciteren gemiddeld dertig mensen op een
burgemeestersvacature, dus West Maas en Waal lag goed in de markt.
U solliciteerde naar het ambt van burgemeester, omdat het al van jongs
af aan uw droombaan was.
In de krant vertelde u welke imposante indruk waarnemend
burgemeester Goldberg van Dodewaard op u maakte - in de tijd dat uw
vader wethouder was in die gemeente.
En na acht jaar raadslid te zijn geweest in de gemeente Neder-Betuwe,
gevolgd door een wethouderschap van zes jaar in diezelfde gemeente,
was u eraan toe de stap naar burgemeester te zetten.
En dan laat ik uw andere werkervaring, bijvoorbeeld die van
procesmanager bij de GGD Gelderland-Zuid en het Radboudumc, maar
even buiten beschouwing - hoewel die natuurlijk zeker zo relevant is.
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De ‘vraagprijs’ - of profielschets - van de gemeente West Maas en Waal
kwam tot stand na een uitgebreide taxatie.
De inwoners hebben via een online consultatie meegedacht over de
nieuwe burgemeester.
Ook verenigingen, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers
en partners op het terrein van de openbare orde en veiligheid konden
hun wensen voor de nieuwe burgemeester kenbaar maken.
In juni was ik bij de raadsvergadering waarin de profielschets voor de
nieuwe burgemeester werd vastgesteld.
Toen vroeg ik de fracties om in één woord aan te geven wat zij de
belangrijkste eigenschap voor de nieuwe burgemeester vonden, en ook
in één woord de minst belangrijke.
Dat was best een worsteling, maar wel een zinvolle worsteling.
Want wanneer je een heleboel kwalificaties hebt verzameld, waar kan
een kandidaat zich dan echt op onderscheiden?
Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
En raadsleden hebben als volksvertegenwoordigers het mandaat om uit
al die kwalificaties die eigenschappen te kiezen, waar de gemeente
volgens hen de meeste baat bij heeft.
Natuurlijk zoekt elke gemeente een verbinder en een boegbeeld.
Een verbinder zijn is de core business van elke burgemeester.
En het boegbeeld ben je zodra je de ambtsketen om krijgt.
Maar wat zocht de gemeente West Maas en Waal nog meer?
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Zoals gezegd: het was een worsteling.
Maar uiteindelijk kregen we boven tafel dat de gemeente West Maas en
Waal een bestuurder op inhoud én proces zocht.
Een verbinder die met frisse, kritische blik over de gemeentegrenzen
heen kan kijken.
Een zichtbare ambassadeur, zowel in de acht dorpen als buiten de
gemeente.
En de vertrouwenscommissie heeft er alle vertrouwen in dat u dat
meebrengt, meneer Van Neerbos.
Maas en Waal wil een zelfstandige gemeente blijven.
Iedereen heeft echter buren, of je nu in een rijtjeshuis woont of in een
vrijstaande woning.
En een goede buur is beter dan een verre vriend.
Daarom is het goed dat de gemeente het belang van een goede
samenwerking in de regio erkent.
Omdat je als kleinere gemeente nu eenmaal niet alle deskundigheid zelf
in huis kunt hebben, maar vooral ook omdat ontwikkelingen in de
samenleving zich niet aan gemeentegrenzen houden.
De inhoudelijke portefeuille van de burgemeester is die van openbare
orde en veiligheid.
En met sociale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing en een
weerbare overheid is dat ook een brede portefeuille.
Onder een weerbare overheid verstaan we het tegengaan van
ondermijnende criminaliteit en integriteit.
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Criminelen blijven het liefst onder de radar.
Maar een andere strategie is het verwerven van posities in de
bovenwereld.
De gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn een uitgelezen kans te
proberen voet aan de grond te krijgen.
Ook in Gelderland moeten we erop beducht zijn dat criminelen proberen
onze maatschappelijke structuren te ontwrichten, en de fundamenten
van onze samenleving aan te tasten.
Ondermijnende criminaliteit en integriteit liggen in elkaars verlengde.
Wat zwart of wit is, of goed of fout, weten we allemaal wel.
Integriteit gaat vooral 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.
Want wat ondermijning en integriteitskwesties met elkaar gemeen
hebben, is dat ze je overvallen.
Je wordt verrast door de situatie die zich voordoet, en weet vaak niet
wat je ermee aan moet.
Laten we elkaar proberen te helpen het goede te doen.
De burgemeester heeft daarvoor ook een zorgplicht in de Gemeentewet.
Meneer Van Neerbos, ik kom aan het eind van mijn verhaal

5:
Vanaf vandaag bent u de burgemeester van de gemeente met twee
rivieren in haar naam, de Maas en de Waal.
En bij de vervulling van dat ambt wens ik u veel geluk, wijsheid en
plezier.
De bijna 19 duizend inwoners van West Maas en Waal wil ik van harte
feliciteren met hun nieuwe burgemeester.
Als u dan nu naar voren wilt komen, dan kan ik u officieel beëdigen.

