Toespraak nestor bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad (29 maart 2018)
Geachte aanwezigen, staat u mij toe dat ik eerst en vooral het woord richt tot mijn collega
raadsleden. Een aantal van hen maakt al langer deel uit van de Baarnse gemeenteraad, voor een
kleiner aantal is het vanavond première en ik heb ze wat te vertellen.
Collega’s, afgelopen vrijdag vlak voor de officiële bekendmaking van de uitslag van de
raadsverkiezingen van 21 maart riep onze voorzitter, de burgemeester, mij even apart op zijn kamer.
Het moet gezegd, je schrikt dan toch even, het zal toch niet dat, maar gelukkig bleek het om iets
anders te gaan: mijn benoeming tot nestor van de raad. Voor de nieuwkomers onder jullie, dat is een
functie die automatisch ten deelt valt aan het raadslid met de meeste dienstjaren. Het is dus een
kwestie van blijven plakken en natuurlijk de kiezer die je daartoe in staat moet stellen.
Tot voor kort was bij absentie van de burgemeester de nestor diens vervanger bij gemeenteraadsvergaderingen. Vlak voor de verkiezingen heeft het Presidium waarin de fractievoorzitters zitting
hebben die functie echter uitgekleed tot een louter ceremoniële. Ik was die avond verhinderd de
Presidium-vergadering bij te wonen en moet raden naar de reden van die inperking, voorzag men
mij al in die positie of lag er een andere reden aan ten grondslag, ik heb werkelijk geen idee, in elk
geval is het vanaf nu zo dat mocht de situatie zich onverhoopt voordoen dat de burgemeester
tijdelijk vervangen moet worden, de nestor niet automatisch zal optreden als vervangend raadsvoorzitter. Er moet nog besloten wie de plaatsvervangend voorzitter van de raad gaat worden, maar
zelf acht ik de kans klein dat ik die rol krijg toebedeeld. Dus eerst als zich in de komende raadsperiode in dit gremium een feestelijke of een niet te hopen droevige gebeurtenis voordoet, dan treed
ik op als nestor. Vanavond is het zo’n feestelijke bijeenkomst. Wij zijn geïnstalleerd als nieuwe
raadsleden en ik wens ons voor de komende vier jaar heel veel succes en vooral wijsheid toe.
Want wijsheid zullen wij als raad nodig hebben. Steeds meer taken zijn en worden door Den Haag
op het bordje van de gemeente gelegd, omdat die dichter bij de inwoners zou staan. In de praktijk
zie je dat er om die taken goed uit te kunnen voeren samenwerking moet worden gezocht met
andere gemeenten. Het zijn de colleges en ambtenaren die de niet zelden complexe samenwerkingsverbanden opzetten en uitwerken en wij als raadsleden mogen dan aan het einde van de rit bij het
kruisje tekenen. Eerder deze maand heeft de Baarnse rekenkamercommissie gepleit voor het snel na
de installatie van de nieuwe raad benoemen van een tweetal raadsrapporteurs die dergelijke
onderhandelingen vanaf de start gaan volgen. De rapporteurs kunnen zo de raad gaandeweg het
proces inhoudelijk op de hoogte blijven houden, opdat er uiteindelijk een weloverwogen besluit kan
worden genomen.
Als wij ons daarbij bovendien bedenken dat Den Haag voor de gemeentes ook een Omgevingswet
op stapel heeft staan, die ondermeer de regelgeving voor soms grensoverschrijdende ruimtelijke
ontwikkelingen moet vereenvoudigen, maar wél met meer taken en verantwoordelijkheden voor de
gemeente, dan zal ook dit veel van ons raadsleden gaan vragen. Nog meer dan in het verleden al het
geval was, moeten wij ons bezighouden met onze controlerende taak. Voldoende kritische afstand
tussen de gemeenteraad en het college, alsook een inhoudelijk goed gefundeerd oordeel van ons
raadsleden zijn daarvoor vereisten. Omdat tegelijkertijd de samenleving van ons raadsleden steeds
meer een luisterend oor verlangt, zullen we nog meer dan in het verleden al het geval was aandacht
moeten schenken aan contacten met inwoners.
Kortom, het is duidelijk dat er voor ons dienaren van de democratie een drukke periode in het
verschiet ligt. Laten we de komende vier jaar vooral goed gebruiken!
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