Toespraak bij het afscheid van burgemeester Van Wingerden-Boers
Rheden, 20 december 2017

Beste Petra,

Op 1 juni was ik op gemeentebezoek in de gemeente Rheden.
Toen spraken we in het college even over jouw vertrek als burgemeester.
En nu, ruim een halfjaar later, is het dan zo ver.

De afgelopen weken heb je al afscheid genomen van de inwoners van de
zeven dorpen. En vandaag hang je de ambtsketen aan de wilgen,
en gaat de voorzittershamer naar de loco-burgemeester.
Vandaag neem je afscheid van de gemeenteraad en de griffier,
van de wethouders en de gemeentesecretaris, en van tal van mensen met wie
je de afgelopen jaren hebt samengewerkt.

Het is met veel genoegen dat ik je vandaag als eerste mag toespreken.

Beste Petra, met jou vertrekt ook de langstzittende vrouwelijke
burgemeester van Gelderland.
Bijna twintig jaar geleden kwam je vanuit Zeeland naar Gelderland.
Van wethouder in Borsele, werd je burgemeester in Groenlo.
Daar zou je zes jaar blijven. In 2004 maakte je de overstap naar Rheden.

En wat paste die post jou goed! Het is niet voor niets, dat je twee keer bent
herbenoemd als burgemeester van de gemeente Rheden.
De eerste keer in 2010, en de tweede keer in juni 2016 - anderhalf jaar
geleden.

Voor je tweede carrière in het openbaar bestuur, had je al een eerste
carrière in het onderwijs achter de rug.
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Je begon als docente Engels aan het Da Vinci College in je geboorteplaats
Dordrecht. En dat bleef je maar liefst 21 jaar. Quite a while, you might say.

Het onderwijs verruilen voor het openbaar bestuur, dat hebben we met
elkaar gemeen. En daarin zijn we lang niet de enigen.
Het doet vermoeden dat er kwaliteiten zijn, die je zowel in het onderwijs als
in het openbaar bestuur goed van pas komen.

Dames en heren, als u me toestaat het voorzitten van de gemeenteraad te
vergelijken met voor de klas staan:
De gemeenteraad van Rheden telt 27 leden, qua omvang vergelijkbaar met
een flinke schoolklas.

27 mondige karakters, bij elkaar klittend in groepjes van gelijkgestemden.
Allemaal van goede wil, maar natuurlijk ook niet te beroerd de boel bij tijd
en wijle te willen ontregelen. Ga er maar aan staan!

Dat deed je met verve. Je leidde de vergaderingen van de raad strak, maar
met ruimte voor flexibiliteit.
Hoe het gewoel en gejoel om je heen ook was: je bleef onafhankelijk in je
optreden, en liet je niet van de wijs brengen.
En met flair, een doordringende blik en de nodige humor wist je de
vergaderingen weer in goede banen te leiden.
Tijdens mijn laatste gemeentebezoek heb ik dat zelf kunnen vaststellen.

Zoals je als docent een persoonlijk contact met je leerlingen had,
heb je als burgemeester een persoonlijke band met de raadsleden.
Na mij komen andere sprekers, die daar ongetwijfeld veel meer over weten
te vertellen.
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Als de B in het college van B&W heb je meerdere colleges geleid, van
uiteenlopende politieke samenstelling.

De portefeuille openbare orde en veiligheid was bij jou in meer dan goede
handen.
Op het gebied van openbare orde en veiligheid is het takenpakket van de
burgemeester de laatste jaren behoorlijk gegroeid.
De burgemeester is steeds meer een moderne crime fighter geworden.

Die rol heb je voortvarend opgepakt.
Volgens politiechef Rini Strijbosch, en ik ben het van harte met hem eens,
heb je echt je nek uitgestoken in de lokale aanpak van ondermijning.
Rheden was de eerste gemeente in Gelderland die het heeft aangedurfd een
ondermijningsbeeld van de gemeente te laten maken.

Ook in de recente vluchtelingencrisis heb je je verantwoordelijkheid
genomen.
In de gemeente Rheden werden twee opvangcentra geopend,
zonder noemenswaardige protesten uit de samenleving.
Dat kon omdat je geloofde in de noodzaak ervan, en omdat je helder was in
je communicatie.
Daarom heb ik je ook gevraagd je ervaring en expertise op dit gebied te
delen aan de provinciale regietafel.

Wie je kent, weet dat je een goede werkrelatie belangrijk vindt.
En dat je altijd oog hebt voor de verschillende belangen van verschillende
partijen.

Bijvoorbeeld in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
In het college van bestuur was je van 2006 tot 2010 de enige vrouw, maar
naar verluidt stond je er je mannetje bijzonder goed.
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Met je vermogen verbindend en tegelijk doortastend te zijn, heb je de
onderlinge relaties weten te verstevigen én de relatie met de provincie
Gelderland goed weten te houden.

Diezelfde kwaliteiten kwamen je van pas als voorzitter van de VNG
afdeling Gelderland, en in het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal.

Beste Petra, in je langdurige burgemeesterschap heb je tal van mensen een
koninklijke onderscheiding mogen uitreiken.
Vandaag valt je dan de eer te beurt er één in ontvangst te mogen nemen.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd je te onderscheiden tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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