Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2019, 7 januari
Geachte aanwezigen,
Ik ben blij dat u de weg naar deze nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
heeft weten te vinden. Namens het gemeentebestuur wil ik u verwelkomen
op deze bijeenkomst en u de beste wensen voor 2019 doen toekomen. U, als
vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie,
vrijwilligersorganisatie, culturele instelling, sportvereniging of als
vertegenwoordiger van een onderneming, een bedrijf of gewoon als
individuele inwoner. Ik wil het vanavond met u even hebben over het thema
bewegen. Bewegen in al zijn facetten.

Allereerst heeft u zich natuurlijk richting deze locatie bewogen. De meesten
waarschijnlijk per auto, maar ik zag gelukkig ook heel wat fietsen staan, dus dat
betekent dat een aantal van u zich duurzaam gedraagt. Dat is mooi, want
duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente.
Voor een aantal van u zal 2018 een bewogen jaar zijn geweest. Verlies, ziekte
van een dierbare of u zelf kunnen op uw weg zijn gekomen, waardoor 2018
voor u ook herinnerd zal worden als een jaar met verdriet . Ik wens dat u 2019
positief mag ingaan en als dat moeilijk is wens ik u veel sterkte.
U allen bent op deze locatie fysiek aanwezig, maar u heeft daar ook een doel
mee gehad. De vraag is dus wat u heeft bewogen om hiernaar toe te komen? Ik
hoop dat het gaat om de ontmoeting, om het gesprek, om toch misschien ook
een vraagje te kunnen stellen, maar misschien ook om te laten zien dat je er
bent, dat je de samenleving vertegenwoordigt, dat jouw belang ook wordt
gezien. Dat is goed, want we hebben elkaar nodig, we maken de samenleving.
Het gemeentebestuur vindt steeds meer dat u met elkaar die samenleving
moet sturen, vorm moet geven. Dat is niet makkelijk, dat vergt inspanning, dat
is geven en nemen, dat is elkaar aanspreken en dat is al doende leren.

Voor de gemeente zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een
belangrijke mijlpaal geweest. Er waren kennelijk voldoende items die de
mensen hebben bewogen om naar de stembus te gaan en met een
opkomstpercentage van 60,6% was dit bijna 3% hoger dan bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is alvast winst. Dat er vervolgens ook nog 24
van de 27 raadsleden op eigen kracht, dat wil zeggen met voorkeurstemmen
zijn verkozen, geeft aan dat het gemeentebestuur in deze gemeente niet ver
van de inwoners af staat. Raadsleden hebben zich laten bewegen om vele uren
per week te stoppen in het medebesturen van deze gemeente. Daarvoor past
in mijn ogen waardering. Het werk en de gecompliceerdheid, de
belangenafwegingen met de toenemende taken van de gemeenten doen een
sterk beroep op de inzet van de raadsleden. Hoewel de uitkomst van de
coalitieonderhandelingen voor de ene partij meer tevredenstellend was dan
voor anderen, wil ik toch aangeven dat de wijze waarop dit plaatsvond getuigt
van verantwoordelijkheidsbesef en professionaliteit. Daarmee is een goede
start gemaakt met deze bestuursperiode.

Als een nieuw gemeentebestuur aantreedt dan is dat bestuur onderdeel van
een beweging die al in het verleden is ingezet en bouwt zij daarop voort.
Nijkerk is volop in beweging.
Ook in Nijkerk profiteren we van een economie die aantrekt. De
werkgelegenheid groeide in de Regio Food Valley, waar Nijkerk onderdeel van
uitmaakt, met 2,6%. Dit is ruim boven het Gelders gemiddelde van 1,6%.
Nijkerk was binnen de Food Valley ook nog eens de sterkste stijger met een
groei van 4,5%. Hierdoor nam het aantal mensen dat een beroep moet doen op
een uitkering natuurlijk ook sterk af.
De groei ging ook gepaard met verkoop van meer dan 2 hectare aan
bedrijfsterrein door de gemeente en omdat we als gemeente niet de enige
aanbieder zijn van bedrijfsterreinen was de toename natuurlijk nog groter. Als
gemeente hebben we nog de nodige hectares beschikbaar, maar we proberen
door een zorgvuldige selectie van bedrijven te kiezen voor echte versterking
van deze gemeente. Ik hoop dat we dit jaar ook goede vervolgstappen zetten
bij de vormgeving van het Food Production Cluster in Nijkerk. We hebben veel

voedingsgerelateerde bedrijven en dat moeten we verder versterken. De
realisatie van de Food Academy Nijkerk, waar bedrijfsleven en onderwijs de
handen ineen slaan om tot een goed met name MBO-aanbod te komen voor
jongeren én de bedrijven, vind ik een prachtig initiatief.

De ontwikkeling van de gemeente is ook goed zichtbaar als het gaat om de
nieuwbouw van woningen. Zowel op diverse inbreidings- als
uitbreidingslocaties zijn veel woningen bijgebouwd. Dat het soms kraakt, zowel
bij de ambtelijke capaciteit die wij beschikbaar hebben als bij de
beschikbaarheid van voldoende personeel bij aannemers, maakte dat het toch
nog wel eens langzamer ging dan wij met elkaar hadden gehoopt. Aan de
marktvraag kon niet geheel worden voldaan. Toch werd er met 417 nieuw
opgeleverd woningen een nieuwe top bereikt. Dit aantal stijgt ver uit boven
wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. De komende jaren blijft het een
uitdaging om een goede afweging te maken tussen de vraag naar woningen en
hoe dat ruimtelijk is in te passen. Kwaliteit blijft daarvoor voor deze gemeente
een terecht uitgangspunt. Maar eveneens is het een opgave om de
beschikbaarheid van woningen in de goedkopere sector te faciliteren. Het was
mooi dat wij op Spoorkamp 28 Tiny Houses, ofwel Opstapwoningen aan ons
bestand toe konden voegen. Met dit aantal was deze locatie meteen de
grootste in Nederland waar dit soort woningen zijn gerealiseerd.
Met al deze ontwikkelingen is het inwonertal van de gemeente gegroeid met
630 en hadden wij per 1 januari 2019 42.936 inwoners.

Dames en heren,

Ruimtelijke vraagstukken zijn vraagstukken die vaak het meest direct zichtbaar
zijn bij het handelen van de gemeente. Maar hiernaast komt ook het vraagstuk
van de energietransitie om de hoek kijken. Hoe geven wij invulling aan dit
zwaarwegende onderwerp? Dat het nodig is zal bij bijna niemand meer een
vraagpunt zijn, maar hoe zorg je ervoor dat er een aardgasloze wijk wordt
gerealiseerd, waar laat je de noodzakelijke tientallen hectares aan zonnevelden

of waar plaats je windmolens? Antwoorden daarop moeten de komende
periode worden gegeven.

Mooi vind ik om te zien hoe bijvoorbeeld inwoners meedenken bij de toekomst
van het Hoevelakense Bos. Met een kraampje in het bos ideeën ophalen was
één van de mooie acties. Hoe zorg je ervoor dat de toegenomen druk op het
bos meer gereguleerd kan worden en pak je ook natuurcompensatie in het
kader van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken mee?

Als het gaat om dat meedenken dan zie ik dat veel inwoners bereid zijn om
daar een steentje aan bij te dragen. De beweging die met Samen aan zet is
ingezet is daarvoor een goede aanjager geweest. Verschillende van deze ideeën
en initiatieven zien we nu tot uitwerking komen. Op het gebied van cultuur en
bij de doorontwikkeling van het begrip Lekker Nijkerk zien we resultaten. Dat
de gemeente op deze weg door wil gaan blijkt ook uit het feit dat het
gemeentebestuur voor de komende periode wil ‘verbinden met ambitie’.
Ambitie om te zorgen dat deze gemeente een inclusieve, een energieke, een
duurzame, een ondernemende, veilige en ruimtelijk te koesteren gemeente
blijft of nog meer wordt. De komende maanden geeft het gemeentebestuur
dat nog verder inhoud.

Van mijn kant hoop ik dat die ambitie (nog meer) in daden omgezet wordt.
Soms omdat het moet, maar veel meer omdat wij dat willen. Ik hoop dat we
daarbij tempo kunnen maken. Ik vind dat deze gemeente daarom vraagt, dat
nodig heeft. Daarmee kunnen we kansen verzilveren. Laten we daarom
knopen durven doorhakken. Zorg dat de samenleving op een goede manier de
positie krijgt waar zij recht op heeft, maar accepteer ook dat een
gemeentebestuur besluitvaardig moet zijn in het kader van het algemeen
belang. En gemeentebestuur, wees daar ook niet te bang voor.

Dames en heren,

Ik heb natuurlijk ook wel zorgen. Met velen van ons gaat het goed, maar ik zie
ook dat een deel van de samenleving het minder goed heeft. De samenleving
verandert in een tempo dat voor een aantal mensen nauwelijks bij te benen is
en wordt gecompliceerder.
Wil je nog goed mee kunnen doen dan vergt dat nogal wat. Als gemeente doen
wij ons best om behulpzaam te zijn bij het streven naar een inclusieve
samenleving. Maar door het wegvallen van sociale verbanden wordt het voor
mensen soms lastiger. Gelukkig zie ik in deze gemeente nog vaak een
betrokken samenleving. Vele organisaties van wie hier vanavond
vertegenwoordigers aanwezig zijn, zijn daarbij actief. Van mijn kant wil ik u
dankzeggen voor uw inspanningen.

Een zorg die ik hierbij ook nog wil uitspreken is dat ik zie dat mensen die
kwetsbaar zijn ook slachtoffer kunnen worden van wat tegenwoordig wordt
aangeduid met het begrip ondermijning.
Ondermijning is criminaliteit, georganiseerde criminaliteit dichtbij. Het speelt
zich ook af onder onze ogen. Bijvoorbeeld bij zorgfraude, waarbij geen goede
zorg geleverd wordt aan mensen terwijl dat wel had gemoeten. Of bij het laten
werken van mensen zonder passende betaling of andere passende
arbeidsvoorwaarden. Maar het kan ook gaan om witwassen, vastgoedfraude
en handel en productie van verdovende middelen. Vaak wordt er op illegale
wijze heel veel geld mee verdiend en gaat het ook nog al eens gepaard met het
onder druk zetten en bedreigen van mensen. Zorgfraudeurs doen een greep in
de algemene middelen die wij bij elkaar hebben gebracht en de forse kosten
die gepaard gaan met het opruimen van drugsafval betalen wij ook met z’n
allen.
De aanpak ervan is een zaak van ons allemaal, niet alleen van politie, justitie en
ik als uw burgemeester. Daarbij hebben we u als inwoner of ondernemer hard
nodig, door alert te zijn op signalen van deze criminele activiteiten en te
handelen. Het is een bekend gegeven dat er vaak maar één keer nee gezegd

kan worden tegen de verleiding van de criminele ondernemers. Daarom ben ik
er ook mee ingenomen dat de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar
heeft gesteld om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Dames en heren, ik rond af.

Ik ben begonnen met het thema bewegen. U kunt zich misschien afvragen of
deze burgemeester wel voldoende in beweging is. Hij zit hier al bijna twaalf jaar
en wil graag voor nog een derde termijn van zes jaar. Daarvan kunt u terecht
denken dat klinkt niet echt beweeglijk. Dat neem ik dan maar voor lief, want
van mijn kant wil ik graag aangeven dat ik erg blij ben met de aanbeveling van
de kant van de gemeenteraad om mij voor een derde termijn voor te dragen. Ik
heb er nog steeds veel zin in, met een gemeente die zo in beweging was en in
2019 en volgende jaren volop in beweging zal zijn.
Om die beweging er in te houden hebben we met elkaar een topconditie
nodig. Laten wij ervoor zorgen dat wij die met elkaar krijgen en houden. En om
dat te onderstrepen en u enthousiast te maken om ook een topconditie te
ontwikkelen, wil ik onder dankzegging voor uw aandacht, vragen dat het
volgende filmpje wordt gestart …

