
 

 

Speech installatieraad burgemeester 
 
Dames en heren. Na alle mooie woorden van zojuist mag ik u nu voor het eerst 
toespreken. Als úw nieuwe burgemeester.  
Mijn buurjongens zeiden tegen me: "Als burgemeester ben jij de baas en kan je tegen 
iedereen zeggen wat ze moeten doen!" Tja. Ik heb ze maar in die waan gelaten...  
Laat ik beginnen u allemaal te bedanken dat u hier vandaag bent.  
Raadsleden,  
Collegeleden,  
Commissaris van de koning,  
Gemeentesecretaris en Raadsgriffier,  
Inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit Oude IJsselstreek,  
Oud-collega's uit Den Haag - afgelopen dinsdag heb ik afscheid genomen van de Tweede 
Kamer -,  
Oud-collega's uit de regio en nu vaak trouwens weer m'n nieuwe collega's - ja, zo gaat dat 
soms -,  
Familie, ouders, schoonouders, m'n zus en haar vriend, 
Buren uit Doetinchem - tja, nog even voordat we gaan verhuizen... -  
En vrienden!  
Wat ontzettend geweldig dat jullie met zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ik weet 
dat een aantal mensen zelfs hun vakantie heeft verzet om bij mijn installatie vandaag 
aanwezig te zijn. Dank dat u hier allemaal bent! 
 
Wat een warm bad heb ik mogen ervaren!  
Toen op 19 mei bekend werd dat de gemeenteraad besloot om mij unaniem voor te 
dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek heb ik ontzettend 
veel felicitaties en leuke reacties ontvangen. Van de vorige burgemeester - Hans Alberse 
was een van de eersten die me belde. Fijn dat je er ook bent Hans! Van het college. Van 
raadsleden. Van collega's. Maar vooral ook van inwoners. Honderden berichten op 
Facebook en twitter. Kaartjes en bloemen die werden thuisbezorgd. Loes van der Meijs 
waarschuwde me al: "Koop maar wat extra bloemenvazen." En tijdens een fotosessie 
enkele dagen later in Gendringen stapten mensen van hun fiets om even een hand te 
geven of staken hun duim omhoog. "Welkom Otwin als onze nieuwe burgemeester!" Dat 
voelt bijzonder goed. Wat een warm welkom. 
 
Een aantal collega's in de Kamer en landelijke journalisten bekenden dat ze toch even 
moesten opzoeken waar Oude IJsselstreek nou precies ligt toen bekend werd dat ik daar 
burgemeester zou worden. In mijn afscheidsbrief aan de Tweede Kamer heb ik dan ook 
gelijk maar flink wat reclame gemaakt voor onze gemeente.  
Voor Varsseveld als de plaats waar Guus Hiddink en Robert Gesink vandaan komen.  
Voor de cultuurfabriek hier in het prachtige industrieel erfgoed van de DRU. Op de plek 
waar ooit de tweede ijzergieterij van Nederland werd geopend.  



 

 

Voor Terborg als oud stadje naast ook alle dorpen en buurtschappen.  
Voor het prachtige landschap met de rivier de Oude IJssel die kronkelt tussen de 
weilanden en akkers. Ontzettend mooi om langs te fietsen zeg ik tegen alle 
fietsliefhebbers.  
Als de bed and breakfast's het de komende tijd een flink stuk drukker krijgen, dan weet u 
waardoor dat komt.  
 
U merkt het, ik ben ontzettend trots op onze gemeente. De gemeenteraad zocht een 
enthousiaste ambassadeur. Die krijgt u. Bovenal ben ik echter trots op onze inwoners. Ik 
hou van de Achterhoekse nuchtere mentaliteit.  
Een houding bovendien van 'aanpakken'. Dat heeft er ook voor gezorgd dat onze regio 
een van de meest innovatie regio's van ons land is. Een sterk MKB, met hardwerkende 
mensen.  
Een houding ook van zorgzaamheid en omzien naar elkaar. Het noaberschap is door ons 
uitgevonden. De rest van Nederland doet nu moedige pogingen om dat te kopiëren.  
De Achterhoek is een sterk merk. De gemeente Oude IJsselstreek is daar een trots 
onderdeel van. Als burgemeester wil ik dat onze gemeente een van de motoren voor 
regionale samenwerking is. Ik zal mij daar in ieder geval graag voor inzetten. 
 
Ik ben weer terug in de Achterhoek. Voor sommigen was het een verrassing dat ik de 
landelijke politiek na vier jaar weer verruilde voor de lokale politiek. Voor de meeste 
mensen, en zeker voor de mensen die mij goed kennen, was het allesbehalve een 
verrassing. Ik ben trots op de resultaten die ik als Kamerlid heb kunnen bereiken. Maar de 
lokale politiek heeft mij nooit helemaal losgelaten. Waarom is het lokaal bestuur zo mooi? 
Ik hou van het directe contact met mensen.  
Het boeken van concrete resultaten.  
Het letterlijk naast mensen staan geeft zo ontzettend veel warmte.  
 
Gemeenten staan ook voor grote opgaven. Het regelen van goede zorg voor kwetsbare 
inwoners. Het opvangen en integreren van vreemdelingen. Het stimuleren van 
werkgelegenheid. In onze gemeente bovendien hoe je omgaat met een krimpend aantal 
inwoners en wat dat betekent voor voorzieningen. En, veiligheid! Je kunt pas als mens je 
blik naar buiten openen, als je je veilig en geborgen voelt. Als we bovendien fatsoenlijk 
met elkaar omgaan. Openbare orde en veiligheid is een belangrijke taak voor 
burgemeesters. Ik ben mijn loopbaan begonnen als veiligheidsadviseur van Guusje ter 
Horst, toen burgemeester van Nijmegen. Nu ben ik zélf burgemeester. Na eerst raadslid, 
wethouder en Tweede Kamerlid te zijn geweest. Politieke functies.  
Om gelijk m'n positie ook maar duidelijk te maken: ik sta vanaf nu als burgemeester boven 
de partijen. Dat betekent echter niet dat ik partijloos ben. Ik sta boven de partijen, maar wil 
vooral tussen mensen staan. Juist door je als burgemeester onafhankelijk op te stellen kun 
je dienstbaar zijn. 
 



 

 

Waar sta ik voor als mens en wat kunt u van mij verwachten?  
Ik geloof in een samenleving waarin we voor elkaar klaar staan. Waarin we mensen 
helpen het beste uit zichzelf te halen. U krijgt een burgemeester in een rolstoel. Ik zal u af 
en toe ook zélf om hulp vragen. Bijvoorbeeld om me een stijle helling op te duwen of om 
de deur open te houden om ergens binnen te komen. Het is ook zo wat als de 
burgemeester voor de deur blijft staan toch. 
Ik sta voor een samenleving waarin we elkaar de ruimte geven, en je als mens jezelf kunt 
zijn. Wat je ook gelooft, wat ook je geaardheid is of wat je ook vindt.  
Ik sta ook voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen met een 
beperking en zonder beperking, nieuwkomers en autochtonen, jong en oud, en hier 
specifiek in onze gemeente: mensen van het klei en van het zand, met elkaar samenleven 
en niet met de ruggen naar elkaar staan.  
De afgelopen tien jaar wordt onze Nederlandse samenleving helaas geteisterd door 
polarisatie. Onze maatschappij smacht naar mijn mening echter naar verbinding. De 
burgemeester kan daarbij in het bijzonder een waardevolle rol spelen. Een compromis is 
ook niet een noodzakelijk kwaad. Een compromis heeft waarde in zichzelf. Het laat zien 
dat je bereid bent om te luisteren naar anderen. Dat past bij de DNA van ons land en heeft 
dat ook zo mooi gemaakt. De gemeenteraad zocht een verbinder. U merkt het, ik wil dat 
graag zijn. 
 
Ik kan in deze installatiespeech niet onvermeld laten dat onze gemeente door een lastige 
periode is gegaan. Een bestuurlijke crisis. Toch wil ik daar niet te lang bij stilstaan. De 
gemeente Oude IJsselstreek is een mooie gemeente. Op het gemeentehuis werken loyale 
en hardwerkende medewerkers. De gemeenteraadsleden en wethouders willen gewoon 
vooruit. Dat heb ik gemerkt aan alle gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd. Ik wil samen 
met al deze mensen, en alle inwoners, ervoor zorgen dat we trots kunnen zijn op onze 
gemeente. Waarnemend burgemeester Steven de Vreeze heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het hervinden van de rust. Steven, dank daarvoor!  
 
Een van de vragen die ik de afgelopen weken het vaakst heb gehoord is...: "Doe je tijdens 
je installatie een stropdas om?" Ik sta nou niet bepaald bekend als een groot liefhebber 
van die dingen. U ziet het. Jazeker! Ik heb ook maar liefst drie stropdassen in m'n kast 
hangen. Stuk voor stuk allemaal gestrikt door Peter Drenth, m'n voormalig collega-
wethouder uit Doetinchem. Omdat ik niet weet hoe je een stropdas moet strikken. Dat 
brengt mij bij de vraag: wat voor type burgemeester wil ik zijn? Het blad Binnenlands 
Bestuur omschreef me vorige week als 'een burgemeester op gympen'. Nou ja... Ik zal 
uiteraard vaak een pak dragen. Wees gerust. Zeker als ik officieel onze gemeente 
vertegenwoordig.  
Ik zoek trouwens nog een nieuw iemand die goed is in het strikken van stropdassen. U 
kunt zich straks tijdens de receptie bij me melden.  
Maar u zult er misschien aan moeten wennen dat u ook een burgemeester met 
spijkerbroek en sportschoenen voorbij ziet komen. Los van m'n kleding, ik wil een 



 

 

'laagdrempelige burgemeester' zijn. Mensen moeten hun burgemeester weten te vinden. 
Geen afstand voelen. Hun verhaal kwijt kunnen. Naar mijn mening hangt gezag niet af van 
een ambtsketen of een stropdas.  
 
Ik wil als burgemeester ook zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis zijn. Midden in de 
samenleving. U zult mij dus nogal eens tegenkomen. Ik noem dat 'buitenspelen'. De 
gemeenteraad wilde een netwerker. Ik wil dat landelijk, regionaal en lokaal graag zijn.  
Ik wil onze gemeente ook zo snel mogelijk goed leren kennen. Gulden Siner, je hebt mij 
geen mooier cadeau kunnen geven dan de ideeën van zoveel inwoners voor hún nieuwe 
burgemeester. Ik ga bovendien de komende weken met alle raadsleden en collegeleden 
op stap naar een plek, organisatie of naar mensen in onze gemeente waar ze trots op zijn 
of waar ze zich juist zorgen over maken. Een mooie inburgeringscursus. De eerlijkheid 
gebied mij te zeggen dat ik dit heb afgekeken van Herman Kaiser toen hij burgemeester 
werd van Doetinchem.  
Maandag ga ik ook gelijk naar een bruidspaar dat 70 jaar is getrouwd. Ongelofelijk mooi 
hè. Mijn vrouw Karin en ik zijn dit jaar pas tien jaar getrouwd. 
 
Met Karin krijgt u er overigens een ontzettend lieve en leuke burgemeestersvrouw bij. 
'Twee burgemeesters voor de prijs van één!', zoals Gerco Mons van dagblad De 
Gelderlander het mooi omschreef. Karin en ik willen ook zo snel mogelijk in Oude 
IJsselstreek komen wonen. De afgelopen zaterdagen hebben we al verschillende 
huizenjacht-rondjes gemaakt. In de auto. Met de iPad op schoot. De Funda-app geopend. 
Op volgorde van welk huis we leuk vinden reden we daar naartoe. Logistiek niet het aller-
slimste moet ik bekennen. Zo konden we van Varsseveld naar Silvolde, van Silvolde naar 
Heelweg-Oost, van Heelweg-Oost naar Netterden en van Netterden naar Ulft rijden. Voor 
de kenners, dat is nogal kriskras door de gemeente - die best groot is - en kan echt een 
stuk gerichter. Een voordeel is wel dat je zo je gemeente ook goed leert kennen.  
 
Ik ga afronden. Ik waarschuw u overigens maar vast. Ik hou van speechen. Als ik zeg 
'twee dingen' kunnen er gerust tien volgen. Als ik zeg 'tot slot' kan ik gemakkelijk nog een 
tijdje doorgaan.  
Dus... Nog twee dingen.  
Ik wil alle sprekers van vanmiddag bedanken.  
De commissaris van de koning, voor zijn woorden waarin in hij wijst op het belang van 
integriteit in het openbaar bestuur.  
Gulden Siner, voorzitter van de vertrouwenscommissie, de commissie uit de raad waar ik 
gelijk een klik mee voelde. Ik mag natuurlijk helemaal niks zeggen over hoe dat nou ging 
tijdens die gesprekken. Heel vertrouwelijk allemaal. Dus zeg ik: bedankt voor jouw werk en 
dat van de vertrouwenscommissie! 
Bert Kusters, namens het college. Jullie kwamen vrijdagochtend na de raadsvergadering 
waarin ik werd voorgedragen als burgemeester gelijk bij Karin en mij thuis in Doetinchem 



 

 

om kennis te maken. Ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar ik had gelijk een 
gevoel: dat zit wel goed, dat wordt een plezierige en goede samenwerking!  
En dan... Martin van Rijn. Wat hadden we een bijzondere samenwerking - vaak midden in 
de storm. En wat hebben we een bijzondere band ontwikkeld. Ik zat woensdagavond voor 
het eerst niet in de plenaire zaal bij een Kamerdebat met jou, maar thuis op de bank met 
cola en chips te kijken naar het debat op Politiek24. Veilig hier vanuit het oosten. Beetje 
afkicken was het wel. 
Loes van der Meijs, tja Loes, wat bedank ik jou voor je tips in de procedure. Jij wist als een 
van de weinigen dat ik gesolliciteerd had. Je wilde 'genoemd' worden in m'n 
installatiespeech grapte je. Dan speech je toch gewoon lekker zélf bedacht ik me toen. Net 
als tijdens het huwelijk van Karin en mij. Bedankt voor je lieve woorden. 
Thijs van Beem, de voorzitter van de burgemeesterskring in de Achterhoek. Samen zijn 
we zo'n beetje de veteranen van bestuurlijk Achterhoek bedacht ik me net. Alhoewel ik net 
weer begin en jij volgend jaar stopt. 
Toon Menke, de raadsnestor. Altijd gevat en spitsvondig. Ik verheug me op de 
samenwerking met de gemeenteraad. Ik begrijp zojuist dat dat een makkie wordt omdat 
jullie besloten hebben het mij een stuk makkelijker te maken dan m'n voorgangers. Dat 
vind ik wel attent! 
Steven de Vreeze, bedankt voor je waarnemerschap voor deze gemeente, dat heb je echt 
ontzettend goed gedaan, en persoonlijk voor Karin en mij: je hartelijke ontvangst.  
Dank allemaal voor jullie ontzettend mooie woorden. Het is maar goed dat Karin me 
vanavond weer met m'n beide benen op de grond zet. Je zou er namelijk van naast je 
schoenen gaan lopen.  
 
Tot slot. Ja écht... Ik wil u allemaal bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. In het 
bijzonder de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad. Ook de commissaris van de 
koning, de minister van binnenlandse zaken en de koning voor hun rol in de 
benoemingsprocedure. En het vertrouwen en de verwachtingen die ik voel bij de inwoners. 
Ik ga mijn uiterste best doen om dat vertrouwen waar te maken. Het wordt tijd om aan de 
slag te gaan. Ik begon ermee te zeggen dat m'n buurjongens denken dat een 
burgemeester 'de baas' is van een gemeente en de boel wel in z'n eentje bepaalt. Wij hier 
weten wel beter. Ik zeg dan ook: we gaan sámen aan het werk! Ik verheug mij daar 
ontzettend op.  
Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid en sluit hierbij deze bijzondere 
raadsvergadering. 


