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1.

Opening

De plaatsvervangend voorzitter, de heer Menke opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet
allen hartelijk welkom.
Hij meldt de afmeldingen en spreekt vervolgens de vaste woorden uit ter opening van de
vergadering.
2.

Mededeling inzake aanbeveling herbenoeming burgemeester

Voorzitter Menke zegt:
“In de voorafgaande besloten raadsvergadering heeft de gemeenteraad een besluit genomen inzake
aanbeveling voor herbenoeming van de burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie,
Marco Bennink, maakt dit besluit zo dadelijk openbaar, schetst daarbij het proces en de
overwegingen die zijn gemaakt. De stemverhouding blijft te allen tijde geheim. De verplichte
geheimhouding betekent dat ook de oordeelsvorming achter de aanbeveling tot herbenoeming (of
niet-herbenoeming) niet openbaar mag worden gemaakt.”
Vervolgens geeft hij het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Bennink.
De heer Bennink zegt:
“Dank u wel, voorzitter. Voorafgaand aan deze openbare vergadering heeft de gemeenteraad in
beslotenheid vergaderd over de herbenoeming van de burgemeester. Dergelijke vergaderingen
mogen alleen fysiek plaatsvinden. Gelukkig kan dat ook weer. Graag wil ik u hier aanwezig, en ook
de kijkers thuis via de live streaming, een mededeling doen over deze vergadering.
De ambtstermijn van onze burgemeester Otwin van Dijk loopt per 8 juli 2022 af.
De burgemeester heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming in
onze gemeente.
De Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Berends, heeft daarop aan ons, de zittende
gemeenteraad, verzocht de herbenoeming in overweging te nemen, de herbenoemingsprocedure te
starten en deze nog voor de verkiezingen van maart 2022 af te ronden.
De voorbereiding van het besluit tot aanbeveling voor herbenoeming heeft plaatsgevonden door een
vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, Jeanette Elstak, Gülden Siner-Sir, Rens
Spijkers, Camiel Vanderhoeven, Richard de Lange en mijzelf (Marco Bennink) en raadslid John
Haverdil. Wettelijk is bepaald dat dit proces geheel onder geheimhouding plaatsvindt en dat er geen
inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan over dit proces. Wel mogen we zeggen dat zowel
de onderlinge gesprekken, als het herbenoemingsgesprek met de burgemeester in goede harmonie
en wederzijds open sfeer hebben plaatsgevonden.
De vertrouwenscommissie heeft vanavond in de besloten vergadering haar bevindingen gedeeld met
de (rest van de) gemeenteraad. Aansluitend heeft besluitvorming plaatsgevonden middels geheime
stemming.
Ik kan u mededelen dat de raad heeft besloten om via de commissaris van de Koning aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen burgemeester Otwin van Dijk voor te
dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.
Een goed verstaander weet dat de gemeenteraad zich met dit besluit positief heeft uitgesproken over
het functioneren van onze burgemeester. Het zal u niet verbazen.
Nu is het wachten op het Koninklijk besluit alvorens de burgemeester ten overstaan van de
commissaris de eed of belofte zal afleggen.
Ik wil de burgemeester en zijn echtgenote Karin hiermee, namens de vertrouwenscommissie, van
harte feliciteren.
Ik heb begrepen dat de voorzitter de vergadering straks zal schorsen zodat een ieder de
burgemeester kan feliciteren.”
Voorzitter Menke zegt:
“Het is een genoegen om namens de hele raad te kunnen zeggen dat we verheugd zijn met ‘de
aanbeveling van de gemeenteraad aan de Commissaris van de Koning, om u, Otwin van Dijk, voor te

Verslag openbare raad 24-02-2022

2

dragen voor herbenoeming als burgemeester van onze mooie gemeente Oude IJsselstreek. Hele trits
van voorbehouden. Maar namens de Raad wil ik u en Karin met deze aanbeveling uiteraard van
harte feliciteren. Want de herbenoeming is normaal gesproken een formaliteit. Ook wil ik de
gemeente feliciteren met deze aanbeveling.
Want dat mag met de aanbeveling deze verbinder, netwerker en de ambassadeur te herbenoemen.
Die zochten we in 2016 al. Iemand met een open houding, iemand die de inwoners en de streek kent
en gemakkelijk te benaderen is. Dat vond de raad in 2016 en nu opnieuw.
En vooral dat verbindend vermogen hebben we als gemeente nodig. Het politieke klimaat in
Nederland en is de laatste jaren nog feller en rauwer geworden en dat heeft uiteraard ook zijn effect
op de gemeenteraad. En de burgemeester is bij uitstek degene “die de politiek steeds moet helpen
voorbij de polarisatie te kijken’.
Ook onze inwoners steunen uw aanbeveling tot herbenoeming. Ze hebben de afgelopen jaren een
burgemeester gezien die zich begeeft onder de inwoners van de gemeente en die met hen meeleeft.
Een burgervader die makkelijk toegankelijk is, een open persoonlijkheid heeft, die meedoet en
meedenkt en zelfs op Facebook meediscussieert.
Want onze burgers maken zich soms zorgen over de toekomst. De Russische inval in de Oekraïne
voedt opnieuw hun onzekerheid die door de snelle veranderingen in de samenleving toch al op de
proef wordt gesteld. De raad heeft gezien dat u die bezorgdheid helpt verminderen en mensen
meeneemt. De raad heeft gezien dat u de “boel bij elkaar kunt houden”. In staat bent te luisteren en
te verbinden. En dat zijn voor onze inwoners in deze onzekere tijden onmisbare kwaliteiten.
U bent ondanks uw leeftijd niet alleen een bestuurder en een goede manager, maar ook een
burgervader gebleken.
Dus meneer de burgemeester, beste Otwin, de gemeenteraad en onze burgers verwachten opnieuw
veel van u en we zien allemaal uit naar een mooie samenwerking in de komende jaren.
Mag ik deze woorden onderstrepen met het overhandigen van de bijzondere voorzittershamer van de
gemeente Oude IJsselstreek? Ik hoop dat deze hamer u opnieuw helpt bij uw mooie werk.
Otwin, proficiat en heel veel succes als onze voorzitter.”

Voorzitter Menke schorst de vergadering om alle aanwezigen de gelegenheid te geven om de
burgemeester en zijn echtgenote te feliciteren.
Na de schorsing heropent voorzitter Van Dijk de vergadering. Hij richt zich tot de vergadering met
de volgende woorden:
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“Beste raadsleden,
Dankjewel! Toch een bijzonder moment. Natuurlijk wil ik graag wat zeggen over uw besluit over
mijn herbenoeming. Maar voordat ik dat doe wil ik toch óók even stilstaan bij de huidige bizarre
internationale situatie. De oorlog in Oekraïne. Ik kan dat nu niet onbesproken laten vind ik. Ik weet
niet hoe u het vergaan is de afgelopen drie dagen, maar ik heb steeds met een schuin oog naar
het nieuws gekeken. Vol ongeloof en verbijstering. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Zo’n
ongekende daad van agressie. Rusland dat Oekraïne — een soevereine en onafhankelijke staat
— binnenvalt. Met raketten, tanks en vliegtuigen. Omgeven door de reinste oorlogstaal. Dat
hebben we in Europa heel lang niet meer gekend. Een bizarre daad die een streep zet door een
vreedzaam Europa. Geopolitiek een 9/11-moment waarvan we de consequenties nog niet kunnen
overzien.
De beelden die je op televisie ziet gaan door merg en been. Huilende, biddende en wanhopige
inwoners van Oekraïense steden en dorpen. Ik denk dat ik — mede ook namens u — mag
zeggen dat onze gedachten bij de Oekraïners… én Russen zijn. Want dit conflict kent op
voorhand al geen winnaars. Louter verliezers. Zowel Oekraïners, als Russen, als de internationale
gemeenschap zijn hiervan het slachtoffer. Met één duidelijke kwaadaardige dader.
Waar dit gaat eindigen? Geen idee. Daarvoor is dit conflict te onvoorspelbaar. Gelukkig treedt de
internationale gemeenschap stevig en gezamenlijk op. Ik kan alleen maar hopen dat uiteindelijk
het gezond verstand én de liefde voor vrede wint. Hoopvol is dat er ook in Rusland zélf mensen
zijn die opstaan tegen deze waanzin. Zo hebben al meer dan 140 Russische burgemeesters een
brief getekend waarin ze oproepen om te stoppen met de oorlog. “If mayors ruled the world…” zou
Benjamin Barber zeggen. Hoop komt bijna altijd van onderop. Dat geeft ook de kracht weer van
lokale gemeenschappen. Steden, dorpen en gemeenten. Hopelijk staat iedereen die dat kan op
tegen oorlog en geweld, en voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.”
Voorzitter Van Dijk geeft het woord aan de heer De Lange voor een interruptie.
De heer De Lange doet, mede namens de gehele raad, een verzoek aan de burgemeester om
namens de raad en het gemeentebestuur een steunbetuiging te zenden aan de zustergemeente
uit de Ring van IJzersteden, de gemeente Ivano-Frankivsk in Oekraïne. Vandaag is het vliegveld
bij deze stad gebombardeerd.
Voorzitter Van Dijk zegt toe gehoor te geven aan dit verzoek en vervolgt zijn speech:
“Dan toch naar vandaag hier.
Bedankt dat u mij voordraagt voor herbenoeming als burgemeester van Oude IJsselstreek. Toch
best fijn om te horen dat je mag blijven. Het voelt ook een beetje als een examen, zo’n
herbenoemingsprocedure. Zes jaar geleden begon ik als burgemeester. Met veel plezier en
energie. Maar het is toch in de praktijk ervaren of het van beide kanten goed bevalt. Ik ben
bovendien soms ook wel een wat a-typische burgemeester gebleken moet ik bekennen:
inhoudelijk gedreven, informeel in de omgang: meer ‘Otwin’ dan ‘meneer de burgemeester’, en
soms — heel soms maar hoor — wat sturend. Nou is Oude IJsselstreek óók een wat a-typische
gemeente. Een gemeente die niet standaard te werk gaat. Of het nou gaat om het complex waar
we hier zitten: de DRU, hoe we het sociaal domein transformeren of de manier waarop we
besturen: we zoeken naar wat wél kan. Dus dat bleek een match. En dat wederzijds bevallen…
dat doet het! Het is echt een voorrecht om hier burgemeester te mogen zijn. Een plek waar ik me
thuis voel en m’n energie volop kwijt kan.
Nou mag ik natuurlijk helemaal niks zeggen over de inhoud van de gesprekken met de
vertrouwenscommissie. Het is wettelijk nou eenmaal zo geregeld dat dat allemaal heel
vertrouwelijk is. Maar ik kan u wel zeggen dat de sfeer tijdens de gesprekken heel plezierig was.
Met als conclusie dus dat u mij voordraagt voor herbenoeming. Nou de Koning nog een
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handtekening en dan is de boel weer geregeld. En kunnen we samen verder aan de slag.
Zo’n herbenoeming maakt dat je toch ook even terugkijkt én vooruitkijkt. De vraag die je jezelf
steeds moet stellen — vind ik zélf tenminste — is: breng ik Oude IJsselstreek verder? Dat
verdienen de inwoners immers: een burgemeester die voor hen opkomt. Op de winkel passen
past niet bij deze gemeente en zeker niet bij mij. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik ongelofelijk
trots ben op wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Ik denk aan de bestuurlijke stabiliteit die is
ontstaan na de roerige periode voor mijn komst. En inhoudelijk denk ik aan de verandering in de
manier waarop we zorg en ondersteuning regelen voor jong en oud, of met STOER mensen aan
werk helpen. Maar ik denk ook aan de economische ontwikkeling, de veranderde kijk op
woningbouw: groei in plaats van krimp, onze resultaten op het gebied van inclusie en
toegankelijkheid, onze actieve rol in de regio en nog veel meer. Ook landelijk valt onze gemeente
op als een gemeente met lef. Een die het net even anders durft te doen. Deze week nog stond
Oude IJsselstreek als ‘aanstekelijk voorbeeld voor de manier waarop we het verschil maken’ in
een column van de directeur van de VNG — de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vaak
mag ik bovendien namens onze gemeente meepraten in landelijke commissies: over de aanpak
van corona, economie of de zorg. Laat ik er meteen ook bij zeggen: al deze dingen zijn zeker niet
alleen mijn verdienste. Misschien zelfs maar voor een heel klein deel. Het is vooral het resultaat
van een hartstikke goede samenwerking.
Want dat is wat we doen in Oude IJsselstreek: samenwerken. Ja, af en toe gaat het hier in de
raad er ruig aan toe, maar als het erop aan komt weten we elkaar te vinden. En realiseren we ook
écht iets. Ik ben dan ook enorm trots op ‘mijn’ gemeenteraad: jullie dus, en ‘mijn’ college. Maar
ook op de ruim 300 gemotiveerde en deskundige medewerkers van de ambtelijke organisatie die
dag en nacht klaar staan voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven. Ongelofelijk fijn om met
jullie te werken. Dat geldt ook voor de griffie(r). In het bijzonder wil ik Christa Veraart noemen, mijn
persoonlijk ondersteuner, die — best wel knap vind ik — steeds weer mijn drukke leven
organiseert.
En natuurlijk wil ik ook inwoners, verenigingen en bedrijven bedanken. Ik voel me altijd enorm
welkom. Bij het bespreken van problemen — ja, dan is dat misschien nog wel logisch, maar ook
bij het maken van nieuwe plannen én het delen van ‘lief en leed’. En als ik als ordehandhaver niet
altijd met een leuke boodschap kom en paal en perk stel.
Bovenal bedank ik ‘mijn’ Karin. Degene die altijd voor mij klaarstaat en zorgt dat ik mijn werk als
burgemeester kan doen. En niet alleen heel zichtbaar als ik van m’n handbike val en m’n elleboog
breek, en ze me dan letterlijk even moet duwen. Maar vaak ook onzichtbaar achter de schermen.
Karin is er ook bij ‘lief en leed’ vaak bij. Dan gaat ze met me mee. Dat leidt ertoe dat als ze er
soms eens een keer níet bij is, mensen aan me vragen: “Waar is Karin?” En als ik dan zeg “nee,
deze keer is ze er niet”, klinkt dan toch vaak een lichte teleurstelling als ik vervolg met: “jullie
zullen het vandaag alleen met mij moeten doen”. Twee voor de prijs van één, noemde ik dat bij
m’n aantreden. Karin, dankjewel voor je onuitputtelijke steun.
Zo, voordat het te zoetjes wordt: wat gaan we de komende jaren doen? Over een paar weken zijn
de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het de kiezer die bepaalt hoe onze gemeenteraad eruit
komt te zien. En volgt er een nieuw college. Zo hoort dat in onze democratie.
Wat ik daarbij niet onvermeld wil laten is iets waar ik me al langer over uitspreek. We leven in een
gepolariseerde maatschappij. Dat was natuurlijk al zo. Corona heeft dat nog eens flink versterkt.
Maar is dit nou het type samenleving waar we gelukkig ván én gelukkig ín worden? Ik denk het
niet. Dat kunnen we als politiek óf aanwakkeren óf we kunnen laten zien hoe je dat doet: van
mening verschillen en tóch samenwerken. Onze gemeenteraad kan dat; heeft dat keer op keer
bewezen. Dat is heel anders dan de plek waar ik hiervoor zat: de Tweede Kamer. Daar schaam je
je toch diep voor als je kijkt naar de huidige debatten. Dat moeten we hier niet willen. Ik heb van
dichtbij in Den Haag ervaren wat dat met mensen doet. Ik gun onze samenleving meer
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ontspanning. En de politiek ook.
Misschien is dat dan ook wel onze gezamenlijke agenda: werken aan een samenleving waarin we
elkaar weer leren zien en respecteren. En tegelijkertijd samenwerken om goede dingen te doen.
Om de boel vooruit te helpen. De inhoudelijke agenda is namelijk pittig genoeg: denk aan het
werken aan een menselijke overheid — dat doen we in Oude IJsselstreek onder de noemer:
werken vanuit de bedoeling. Maar denk ook aan het tegengaan van kansenongelijkheid — ook in
onze gemeente zijn er groepen inwoners die hun leven met een achterstand beginnen en die niet
meer of bijna niet meer kunnen inlopen. Of wat dacht je van een woning voor onze starters en
ouderen, zorgen voor economische ontwikkeling en voldoende werknemers in de Achterhoek, en
het beschermen van ons klimaat en de natuur. Genoeg te doen. Vanuit verschillende opvattingen,
maar met één gezamenlijk ideaal: het beste voor onze inwoners. Ik ga daarin graag met u voorop.
Tot slot. Een van de opmerkingen die ik de afgelopen jaren nogal eens kreeg te horen was:
“Otwin luistert heel goed, maar praat soms nog beter, en… wat lang.” Daar heeft u misschien wel
een punt. Tijd dus om een nu punt te zetten. Bedankt voor uw aanbeveling. Dat voelt oprecht heel
goed. Als een teken van vertrouwen. Het examen zit erop. Geslaagd en nu weer aan het werk. Ik
begon te zeggen dat de kracht in het lokaal bestuur zit. Mouwen opstropen dus. Ik heb er zin in.”
Vervolgens gaat voorzitter Van Dijk door met de vaststelling van de agenda en het vervolg van de
vergadering.
Etc etc.

de griffier

de (plv.) voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk

A.H.M. Menke
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