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1.

Opening en verwelkoming door de plv. voorzitter van de raad, de heer H.J. Hoitink
De voorzitter opent om 15.30 uur de buitengewone vergadering van de gemeenteraad ter gelegenheid van de beëdiging en installatie van de heer Ruud van Bennekom als burgemeester
van Bunnik en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet hij welkom Ruud van
Bennekom met zijn vrouw Bep en zijn twee dochters Eline en Manon, zijn schoonmoeder mevrouw Zoon, zijn ouders die op afstand meeluisteren via Slotstad Radio en overige familieleden. Verder heet hij bijzonder welkom de heer Willibrord van Beek (commissaris van de Koning
in de provincie Utrecht die de heer Van Bennekom als burgemeester zal beëdigen), mevrouw
Liesbeth Spies (burgemeester van Alphen aan de Rijn die zal spreken als voorzitter van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters), de heer Koos Janssen (burgemeester van Zeist
die zal spreken namens de Kring van Burgemeesters in de regio, oud-burgemeester van Bunnik) en een groot aantal burgemeesters uit de regio, locoburgemeester Erika Spil, wethouder
Jorrit-Jan Eijbersen, gemeentesecretaris Gert Veenhof en een aantal van zijn medewerkers, en
een aantal oud-burgemeesters van Bunnik Hans Martijn Ostendorp en zijn vrouw, Roland van
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Schelven en zijn vrouw. Oud-burgemeester Hélène van Rijnbach heeft laten weten dat ze er
graag had willen zijn, maar dat zij in het buitenland zit. Verder heet hij de pers van harte welkom, de luisteraars van Slotstad Radio en natuurlijk de mensen op de publieke tribune.
Zijn naam is Hein Hoitink. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de raad en zal vanmiddag deze bijzondere vergadering proberen tot een goed einde te brengen.
Bij de vaststelling van de agenda stelt hij voor de overdracht van de voorzittershamer niet in het
midden van de vergadering te doen, maar helemaal aan het eind van de vergadering. Hij stelt
vast dat allen daarmee instemmen.
2.

Koninklijk Besluit betreffende de benoeming van de heer R. van Bennekom tot burgemeester van de gemeente Bunnik
De voorzitter deelt mee dat er een ingekomen stuk is, namelijk het Koninklijk Besluit betreffende de benoeming van de heer R. van Bennekom tot burgemeester van de gemeente Bunnik.
De griffier, de heer Hermans, zal dit Koninklijk Besluit voorlezen.
De heer Hermans leest:
"Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
1 november 2018, directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Democratie en
Bestuur afdeling politieke ambtsdragers en weerbaarheid,
Gelet op artikel 61 eerste lid van de Gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan met
ingang van 15 november 2018 te benoemen tot burgemeester der gemeente Bunnik de heer
R. van Bennekom te Bergschenhoek.
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Is getekend, Wassenaar, 5 november 2018, Willem-Alexander."
De voorzitter bedankt de heer Hermans. Dit is een belangrijk ingekomen stuk dat de reden is
dat allen hier bij elkaar zitten.

3.

Toespraak en beëdiging door de commissaris der Koning van de provincie Utrecht, de
heer W.I.I. van Beek
De voorzitter nodigt de heer Van Beek uit om naar voren te komen, achter de katheder plaats
te nemen en zijn ceremonie te voltrekken.
De heer Van Beek spreekt tot de raadsleden, leden van het college, de heer Van Bennekom,
mevrouw Van Bennekom, Manon en Eline, familie, vrienden, genodigden, dames en heren.
Allen zijn vanmiddag bijeen voor de beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester van
Bunnik. Voordat hij daartoe overgaat wil hij met name de waarnemer, de heer Van Schelven,
heel hartelijk danken voor zijn werk van de afgelopen veertien/vijftien maanden in deze gemeente. Ze hebben elkaar regelmatig ontmoet, ook in de Kring van Burgemeesters, en hij is
hem zeer erkentelijk voor de inspanningen van de afgelopen periode.
Hij richt zich tot de heer Van Bennekom, Ruud. Na politicologie te hebben gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam werd de heer Van Bennekom in 1987 projectleider en beleidsmedewerker criminaliteitspreventie bij de gemeente Rotterdam. Zes jaar later stapte hij
over naar de functie van senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Inmiddels is hij alweer vijftien jaar directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (het NGB) dat in Den Haag de belangen behartigt van
alle burgemeesters in Nederland. In kringen van burgemeesters is hij dus allesbehalve een onbekende. Spreker citeert de heer Van Bennekom uit de media: "Ik heb burgemeesters heel lang
van dichtbij meegemaakt en nu vind ik het tijd om voor het 'echie' te gaan".
De volgende stap in zijn loopbaan is die naar het burgemeesterschap. Dat is een zeer speciaal
ambt. Niemand begrijpt dat beter dan de heer Van Bennekom zelf. De heer Van Bennekom
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weet tot in detail wat van burgemeesters wordt verwacht in termen van bestuurscompetenties
en ook dat deze competenties uiteenvallen in drie onderdelen, te weten: basiscompetenties,
bestuursstijlen en bestuursvaardigheden. Als liefhebber van doordachte structuren gaat spreker
nog een niveau dieper.
De basiscondities beschrijven kenmerken die onlosmakelijk met het ambt zijn verbonden, namelijk: empathie, bindend vermogen, integriteit, onafhankelijkheid, stressbestendigheid en signaalgevoeligheid. Bestuursstijlen worden beschreven in vier typen: de verbinder, de netwerker,
de procesregisseur en de aanjager. Een goede burgemeester moet van alle vier iets hebben.
Dan is er nog een lange lijst van concrete bestuursvaardigheden die in een specifieke situatie
kunnen worden ingezet: van omgevingsbewustzijn en oordeelsvorming tot onderhandelingsvaardigheid en organisatiegevoeligheid. En dan heeft hij alleen nog maar de 'O' behandeld.
Het zijn geen geringe eisen waaraan een burgemeester moet voldoen en ook niet weinig.
Wanneer spreker zoveel competenties betrekking hebbend op één functie op een rij ziet staan,
moet hij onwillekeurig denken aan Godfried Bomans. Toen deze in 1963 Marlene Dietrich in het
echt had ontmoet, verzuchtte hij: "Had mijn vrouw maar één zo'n been". Spreker wil daarmee
zeggen dat een mens niet alles kan hebben. Als dat wel het geval is, is dat heel bijzonder.
Men kan hier wel eens met een bijzonder geval te maken hebben. Het heeft er alle schijn van
dat de gemeente Bunnik erin is geslaagd het schaap met de vijf poten binnen te halen. Wie
anders kent de regels van het burgemeesterschap beter dan de man die ze zelf jarenlang heeft
opgesteld, uitgewerkt en overgedragen? Wie voldoet beter aan de vaktechnische condities dan
degene die ze heeft gedefinieerd; die een scholingsprogramma voor burgemeesters heeft gemaakt en begeleid; die een loopbaan-oriëntatieprogramma voor burgemeesters heeft opgezet;
die individuele burgemeesters heeft geadviseerd en ondersteund bij integriteitsvraagstukken en
crisisbeheersing; die auteur is van het Zakboek openbare orde en veiligheid en medeauteur
van het Handboek Burgemeester? Het is geen wonder dat de heer Van Bennekom uit 53 sollicitanten als favoriet naar voren is gekomen.
De raadsleden hier menen dat Bunnik met de heer Van Bennekom een grote vis heeft gevangen. Hij weet niet of de heer Van Bennekom graag met een vis of met een schaap wordt vergeleken, maar het is wel een feit dat men in hem de bouwer ziet die deze gemeente zocht. De
Vertrouwenscommissie noemt hem aimabel, betrokken en goed benaderbaar; een buitengewoon gemotiveerde burgervader met een indrukwekkend netwerk in het openbaar bestuur op
gemeentelijk niveau, maar ook in politiek Den Haag. De heer Van Bennekom past in de profielschets die mede met de inwoners tot stand is gekomen. Zijn kennis van de lokale democratie
en zijn grote netwerk komen goed van pas bij de uitdagingen waarvoor deze gemeente staat.
Al eerder was het oog van de heer Van Bennekom op Bunnik gevallen. Het Genootschap vergadert al jaren in het Odijkse gemeentehuis, maar hij vindt het ook een prachtige gemeente:
dichtbij een grote stad en toch landelijk. Ook de schaal past bij de heer Van Bennekom: niet te
groot, niet te klein. Hij voelt zich vast al snel thuis in Bunnik als een grote vis in het water. De
heer Van Bennekom wil dichtbij de mensen staan, wat hoort bij zijn invulling van het burgemeesterschap. Eigenlijk wist hij al bij het vertrek van Hans Martijn Ostendorp dat hij dit graag
wilde gaan doen.
Toen de heer Van Bennekom een tijdje geleden incognito door Bunnik wandelde – waarschijnlijk om de ambtswoning te bekijken – liep hij uitgerekend de heer Ostendorp tegen het lijf. Deze
zal toen een donkerbruin vermoeden hebben gekregen omtrent de intenties van de heer Van
Bennekom. Hoe dan ook: de heer Van Bennekom kijkt ernaar uit om zich met zijn echtgenote
en dochter Manon in Bunnik te vestigen en aan de slag te gaan.
Jarenlang heeft de heer Van Bennekom het vak van burgemeester onderwezen. Iedere burgemeester van Nederland heeft les van hem gehad. Als oud-waarnemend burgemeester van
Bernheze weet spreker uit eigen ervaring hoe dat werkt. Nu mag de heer Van Bennekom gaan
ontdekken of het allemaal klopt wat hij in zijn cursus heeft behandeld. Toch zou hem zwaar tekort worden gedaan als hij wordt neergezet als een gevierd voetbaltrainer die nog nooit zelf een
wedstrijd heeft gespeeld of als een theoreticus die onbekend is met de realiteit. Onder de verbindende leiding van de heer Van Bennekom is een hecht genootschap ontstaan. Hij laat een
professionele beroepsvereniging achter en kent de weerbarstige praktijk als geen ander. Hij
weet waar hij aan begint. Zijn keuze is weloverwogen.
Spreker stipt twee zwaarwegende zeer actuele aspecten aan. Samen met andere stakeholders
heeft het Genootschap de Eerste Kamer opgeroepen niet in te stemmen met het wetsvoorstel
om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te
schrappen. Evenals spreker vindt de heer Van Bennekom het nodig om eerst een brede visie
op de toekomst van de lokale democratie te ontwikkelen. Daaruit moet helder worden welke
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plaats de burgemeester in het gemeentebestuur inneemt en welke aanstellingswijze daar vervolgens bij past. Tot op heden ontbreekt die visie. Zonder een dergelijk toekomstperspectief is
deconstitutionalisering risicovol. Dit zou immers de deur openen om de aanstellingswijze van
de burgemeester als geïsoleerd vraagstuk te behandelen. Beiden hechten aan de onafhankelijke positie van de burgemeester: boven de partijen en tussen de inwoners. De verankering van
de aanstellingswijze in de Grondwet helpt deze beroepsgroep in haar functioneren en is essentieel voor het lokale bestel als geheel. De Eerste Kamer heeft twee dagen geleden, op 13 november, het wetsvoorstel ten tweeden male behandeld. De stemming volgt nog. Spreker houdt
zijn adem in.
Ten tweede wil spreker iets kwijt over de toenemende druk op burgemeesters en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen die dat vereist. Uit de monitor Agressie en Geweld blijkt dat
bijna een derde van de politieke ambtsdragers in 2018 slachtoffer is geworden van agressie en
geweld, al dan niet verbaal. Liesbeth Spies stelt in het Nederlands Dagblad dat de veiligheid
van bedreigde burgemeesters beter en sneller moeten worden geregeld. Zij moeten 'gewoon'
naar hun werk kunnen zonder zich druk te hoeven maken over de veiligheid van hun gezin. De
minister van Binnenlandse Zaken stuurt in een brief aan de Tweede Kamer aan op een basisveiligheidsscan voor ambtsbekleders. De heer Van Bennekom vindt dat niet de ambtsbekleders
zelf, maar de werkgever voor de extra kosten moet opdraaien. Ook daarmee is spreker het
eens. Burgemeester en wethouder is men 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Hun
huisvesting kan niet los worden gezien van het werk. Een ding moet helder zijn in Nederland:
'Van onze burgemeesters blijf je af'. Er moet dan ook alles aan worden gedaan om ze te beveiligen en te zorgen dat ze hun mooie ambt goed kunnen uitoefenen.
De Bunnikers hebben aangegeven 'betrokkenheid' het belangrijkste te vinden in hun nieuwe
boegbeeld: een burgervader die direct en open communiceert en midden in de samenleving
staat; een bouwer. Ook al staat Bunnik voor een grote bouwopgave, met 'bouwen' bedoelt
spreker vooral ook sociaal in de menselijke betekenis van het woord. Spreker heeft er alle vertrouwen in dat burgemeester Van Bennekom zich met veel enthousiasme, engagement en humor gaat inzetten voor de inwoners en de ondernemers van deze gemeente.
Hij bedankt de Vertrouwenscommissie en de raad voor hun inspanningen en de zorgvuldige
manier waarop de benoemingsprocedure is verlopen. Het is goed het plechtig moment van het
afleggen van een ambtseed te delen met de gekozen volksvertegenwoordigers en daarmee
met de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Graag wil spreker nu overgaan tot de
ambtseed voor de burgemeester, verwoord in artikel 65 van de Gemeentewet. Hij vraagt burgemeester Van Bennekom naar voren te komen en verzoekt allen te gaan staan.
De heer Van Beek leest de wettelijke verklaring en belofte voor en vraagt burgemeester Van
Bennekom te antwoorden met de woorden 'Dat verklaar en beloof ik!'
"Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen."
De heer Van Bennekom antwoordt: "Dat verklaar en beloof ik!"
De heer Van Beek feliciteert de heer Van Bennekom en overhandigt hem bloemen.
Applaus, ondertekening van de bijbehorende documenten en nogmaals applaus
4.

Installatie van de heer R. van Bennekom als burgemeester van de gemeente Bunnik
De voorzitter bedankt de commissaris. De heer van Bennekom is nu beëdigd als burgemeester, maar moet nog worden geïnstalleerd als burgemeester. Die taak is toebedeeld aan de locoburgemeester mevrouw Erika Spil. Spreker nodigt haar uit naar voren te komen en achter de
katheder plaats te nemen.

toespraak door locoburgemeester, mevrouw H.M. Spil
Locoburgemeester Spil spreekt tot Ruud van Bennekom. Aan haar de eer om namens de gemeente een zeer symbolische handeling te verrichten: het overdragen van de ambtsketen van
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de gemeente Bunnik. Dit is een eeuwenoude traditie en plicht. Bij Koninklijk Besluit is op
16 november 1852 vastgesteld dat burgemeesters tijdens raadsvergaderingen en plechtige
gelegenheden een ambtsketen dienen te dragen. Iedere ambtsketen in Nederland heeft twee
vaste onderdelen: het rijkswapen, omdat de burgemeester de vertegenwoordiger van Zijne Majesteit is en het gemeentewapen, zodat duidelijk is dat de burgemeester van Bunnik hier staat.
De prachtige keten van de gemeente Bunnik – waarvan zij zeker weet dat de heer Van Bennekom deze met veel trots zal gaan dragen – is in 1996 aangeboden door de lokale ondernemersvereniging, de Handel- en Industriekring en de regionale Land- en Tuinbouw Organisatie
(thans de BHIK en de LTO). De ambtsketen van Bunnik is ontworpen en gemaakt door goudsmid Maria van Alst.
Zoals bekend wonen er al duizenden jaren mensen op deze plek: Romeinen, Friezen, Franken.
Rond de negende eeuw ontwikkelden zich de kerkdorpen en in de achttiende eeuw, de Franse
tijd, waren er vier gemeenten, wat is terug te zien in het huidige gemeentewapen:
- de rode haan van Bunnik;
- Sint Nicolaas uit Odijk;
- het witte paard van Werkhoven;
- de Franse lelie van Rhijnauwen.
De huidige gemeente Bunnik, met haar drie kernen, bestaat sinds 1964. Deze gemeente kent
een hele lange traditie. Dat is allemaal terug te zien in de ambtsketen: onderaan het wapen van
de gemeente en dan de verschillende schakels. Ze laten de plattegronden zien van de drie
kernen. Er zijn drie schakels die de handel, de industrie en de agrariërs symboliseren die al
eeuwenlang zorgen voor de welvaart van de gemeente. En als herinnering aan de lange geschiedenis, zijn er twee schakels over het Romeinse verleden.
Het dragen van de keten is een voorrecht. Zij wenst Ruud van Bennekom toe dat hij met veel
plezier de ketting zal dragen en samen met allen bouwt aan deze mooie gemeente.
Applaus


overdracht ambtsketen

De locoburgemeester legt de ambtsketen af en legt deze om bij burgemeester Van Bennekom.
Applaus
5.

Toespraak namens de gemeenteraad door de heer H.J. Hoitink
De voorzitter bedankt mevrouw Spil. De burgemeester gaat weer zitten. Spreker geeft zichzelf,
als vertegenwoordiger van de raad, het woord.
De heer Hoitink feliciteert Ruud van Bennekom namens de hele gemeenteraad met zijn benoeming en installatie als burgemeester en vooral met het feit dat hij is benoemd als burgemeester van Bunnik. Dat is een dubbele felicitatie waard. Het is bekend dat Ruud van Bennekom uit volle overtuiging voor Bunnik heeft gekozen. Bunnik heeft vervolgens uit volle overtuiging voor Ruud van Bennekom gekozen. De raad heeft hem unaniem voor benoeming voorgedragen. De liefde is dus wederzijds. Ruud van Bennekom is van harte welkom.
Zonder zichzelf op de borst te willen kloppen, vindt Bunnik dat Ruud van Bennekom een hele
goede keuze heeft gemaakt. Bunnik is de ideale gemeente voor een startende burgemeester
met ambitie. Het is een kleine, overzichtelijke gemeente in een bestuurlijk zeer uitdagende regio. De regio Utrecht floreert, de economie groeit en de werkgelegenheid is booming, met name in de kennisintensieve sector. Bunnik ligt midden in die regio, grenst aan het Utrecht Science Park – de economische motor – en heeft een zeer aantrekkelijk woonmilieu. Niet voor niets
staat Bunnik in de nationale ranglijstjes steevast in de top 10 van beste woongemeenten en
meest kindvriendelijke gemeenten. Bunnik voelt zich verbonden met de regio Utrecht en wil
bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Bunnik wil daarin proactief zijn, maar tegelijkertijd wil
Bunnik haar dorpse, sociale en groene identiteit behouden. Dit is kort samengevat de grote uitdaging waar Bunnik voor staat. Aan die uitdaging mag Ruud van Bennekom, als coördinerend
bestuurder, leiding geven. Hij mag samen met de raad, het college en de samenleving bouwen
aan de toekomst van de gemeente en aan de toekomst van de gemeenschappen in de drie
dorpen en het buitengebied. Bunnik zocht een bouwer en denkt in Ruud van Bennekom een
bouwer te hebben gevonden.
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Als directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft Ruud veel kennis opgebouwd van het vak van burgemeester. De commissaris refereerde daar al aan. Het is écht
een vak. Traditioneel spreekt men vaak nog van een ambt, maar een ambt bekleedt men en
dat heeft iets passiefs. Een vak daarentegen oefent men uit; dat is actief: handen uit de mouwen. Zijn kennis van het vak mag Ruud nu in de praktijk brengen als voorzitter van de raad, als
voorzitter van het college, als burgervader, als boegbeeld en als hoeder van orde en veiligheid.
Aan het begin van zijn toespraak zei spreker dat Ruud van harte welkom is in Bunnik. Dat geldt
natuurlijk ook voor zijn vrouw Bep en zijn twee dochters Eline en Manon. Ook hen heet spreker
van harte welkom en hij hoopt dat zij zich in Bunnik mogen thuis voelen.
Hans Martijn Ostendorp zei bij zijn afscheid: "Bunnik is het beste dat mij tot nu toe is overkomen". Namens de gehele gemeenteraad wenst spreker Ruud en zijn gezin hetzelfde toe: veel
succes als burgemeester van Bunnik.
Ook namens de raad ontvangt Ruud een bos bloemen, die spreker aan Bep overhandigt.
Applaus
6.

Toespraak door de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw J.W.E. Spies, namens het Genootschap van Burgemeesters
De voorzitter bedankt de heer Hoitink en geeft het woord aan mevrouw Spies, voorzitter van
het Genootschap van Burgemeesters.
Mevrouw Spies vindt het een voorrecht om Ruud nu als collega te mogen aanspreken. Zij richt
zich tot de dames Van Bennekom en de aanwezigen.
Ongeveer vijftien jaar geleden meldde Ruud zich ietwat ziekelijk in de kamer van de burgemeester in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn om te solliciteren als coördinator/directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Geteisterd door een lelijke
griep dacht Ruud dat het niets zou worden, maar hij werd aangenomen. Namens het oude bestuur verklapt ze dat Nico zei: "We hebben daar geen seconde spijt van gehad". Zij bedankt
Ruud namens het oude bestuur heel hartelijk voor het feit dat hij hen vanmiddag deze reünie
aanbiedt en dat zij terugkijkend op die vijftien jaar kunnen zien dat het goed was.
Nog niet zolang geleden kwam Ruud op diezelfde kamer van de burgemeester van Alphen aan
den Rijn enigszins beschroomd vertellen dat hij het NGB wilde gaan verlaten om burgemeester
van Bunnik te worden. Dat was even slikken; niet alleen voor de voorzitter van het Nederlands
Genootschap, maar misschien ook voor die 379 andere burgemeesters van Nederland. Wie
"Nederlands Genootschap van Burgemeesters" zegt, zegt "Ruud van Bennekom" en wie "Ruud
van Bennekom" zegt, zegt "Nederlands Genootschap van Burgemeesters". Of, zoals Ruud in
de wandelgangen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wel werd genoemd, met heel
veel respect: "de grote kleine leider".
Weinig mensen hebben een beter beeld van dit mooie ambt; van de diversiteit van het ambt;
van de ontwikkelingen in dat ambt – het is een ander vak geworden dan het vijftien jaar geleden was – maar ook van de persoonlijke beslommeringen die burgemeesters en hun familie
soms meemaken, lief en leed. Ruud heeft meer dan 380 burgemeesters zien komen, zien
groeien dankzij het opleidingsprogramma en zien gaan. Hij is eerste adviseur van vele burgemeesters geweest, benaderbaar, toegankelijk, respectvol, - soms best stevig - spiegelend, door
en door integer en heel prudent. Hij mag nooit zijn memoires gaan schrijven.
Dan is het extra bijzonder dat iemand vanuit deze positie de positieve keuze maakt om zelf dat
mooie ambt te willen gaan vervullen; wat uit de coulissen te treden en zelf op dat podium te
willen gaan staan. Dat Ruud Bunnik door en door goed heeft kunnen verkennen in vijftien jaar
is een goed bewaard geheim. Het bestuur vergadert in het gemeentehuis van Bunnik en is ervan overtuigd dit de komende jaren, onder het toeziend oog van de nieuwe burgemeester, ook
te kunnen blijven doen.
In deze bijzondere week is het ambt van burgemeester in de Eerste Kamer uitdrukkelijk aan de
orde geweest. Normaal gesproken zouden zij en Ruud hierover heel veel appcontact hebben
gehad, maar zij hebben elkaar de ruimte gelaten: Ruud om zichzelf voor te kunnen bereiden op
deze installatie en spreekster heeft de emoties rondom dat debat niet te veel met Ruud gedeeld.
Niet langer adviseur, maar nu zelf mogen gaan doen. Alle 'do's en don'ts' heeft Ruud zien
langskomen. Zojuist is een diep gekoesterde wens van Ruud in vervulling gegaan. Spreekster
heeft heel veel vertrouwen dat Ruud dit ambt met verve gaat vervullen. Zij complimenteert de
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gemeenteraad van Bunnik graag met zijn weloverwogen keuze. Hoe het Genootschap verder
moet is zijn eigen verantwoordelijkheid. Spreekster is ervan overtuigd dat de inwoners van
Bunnik zich met deze burgemeester, die met veel passie en energie aan de slag wil gaan en
juist mens onder de mensen wil proberen te zijn, in hun handen mogen knijpen.
Zij wenst Ruud daar heel veel geluk bij.
Applaus
7.

Toespraak door de burgemeester van Zeist, de heer K. Janssen, namens de Kring van
Burgemeesters
De voorzitter bedankt mevrouw Spies en geeft het woord aan de heer Janssen, oudburgemeester van Bunnik, burgemeester van Zeist, die spreekt namens de Kring van Burgemeesters in de regio.
De heer Janssen richt zich tot de leden van de raad van Bunnik, het college van burgemeester
en wethouders, de commissaris van de Koning, burgemeester Van Bennekom en zijn vrouw,
tot Manon en Eline en alle dames en heren. Namens de Burgemeesterskring Utrecht feliciteert
hij burgemeester Van Bennekom van harte met zijn benoeming en installatie als burgemeester
van Bunnik. Ook feliciteert hij de raad, de wethouders en de inwoners van Bunnik, Odijk en
Werkhoven met hun nieuwe burgemeester.
Er is niemand in deze zaal die beter weet dan Ruud dat iedere burgemeester anders is. Dat
geldt voor spreker, die in 1993 als burgemeester is begonnen in Bunnik als jong ventje die
dacht dat hij alles wist. Dat geldt voor Hélène van Rijnbach die na hem kwam en het op haar
manier deed en voor Hans Martijn Ostendorp. Die was ook weer heel anders. Tjonge, tjonge,
wat was die anders. (gelach)
Spreker memoreert dat er tussendoor ook nog verschillende waarnemers waren: Marianne
Burgman, Tine van der Stroom en Roland van Schelven. Het zijn allemaal verschillende mensen die allemaal op hun eigen manier samenwerkten met de raad en de wethouders van Bunnik, Odijk en Werkhoven; met de samenleving. Ook Ruud zal het weer op zijn eigen manier
doen.
Spreker zegt graag: "Burgemeester zijn, dat doe je niet; dat ben je". Het is geen bevoegdheid,
maar een bekwaamheid. En als de Vertrouwenscommissie haar werk goed heeft gedaan – en
dat heeft ze natuurlijk – dan hebben ze met Ruud een bekwaam burgemeester naar Bunnik
gehaald die de kans moet krijgen die bekwaamheid verder te ontwikkelen; iedere dag opnieuw.
Dat betekent dat daar ruimte voor moet zijn. Ruimte die Ruud zichzelf moet geven en die hij
van de raad nodig heeft, zoals de raadsleden de ruimte van Ruud nodig hebben om hun werk
goed te doen. Hij wenst hen toe dat ze elkaar dat gunnen.
Het is best bijzonder dat Ruud nu burgemeester wordt. Vijftien jaar was hij directeur van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters. Vijftien jaar werkte hij in de buurt van burgemeesters. Zoiets maakt hem nieuwsgierig. Waar is het
idee ontstaan om het zelf te gaan doen? Hoe komt het dat iemand opeens denkt: 'Ik ga het zelf
doen'? Hoe gaat dat? Als spreker met zulke vragen rondloopt, gaan in zijn hoofd de beelden en
scenario's ontstaan. Dat gebeurde nu ook.
Zo dacht hij dat dit idee vast thuis is ontstaan, op de basis; misschien wel in gesprek met zijn
vrouw Bep en zijn dochters Manon en Eline die al jarenlang de verhalen aanhoren. Het zou
zomaar kunnen zijn dat Manon of Eline op een gegeven moment heeft gezegd: "Ja pa, als je
het allemaal zo goed weet, waarom ga je het dan niet zelf doen?". Misschien is het zaadje zo
geplant. Spreker weet dat niet zeker. Zoiets ligt diep verborgen in de kamer van de familiegeheimen. Maar zo zou het kunnen zijn gebeurd: dat Ruud thuis is uitgedaagd en zichzelf is gaan
afvragen: 'Waarom zou ik het zelf niet gaan doen?'
Maar misschien is het heel anders gegaan. Het idee kan net zo goed in zijn werk zijn ontstaan:
vijftien jaar lang zes Lochemconferenties per jaar. En elke conferentie duurt circa twee dagen.
Per jaar komen circa twee- tot driehonderd burgemeesters voorbij. Hij ziet het bijna voor zich:
op dinsdagavond komen ze aan. Er is een openhaardsessie met een spreker van buiten.
Woensdagochtend spreken ze gewichtig met elkaar verder over zware onderwerpen. Dan gaan
ze op excursie. 's Avonds na weer een werksessie staat het hele gezelschap aan de bar: veel
energie voor getob is er dan niet meer; wel voor verhalen – soms sterke verhalen. Terwijl de
glazen opnieuw worden gevuld, worden de verhalen mooier. Daar staat Ruud dan naar te luisteren. Misschien dacht hij op zo een woensdagavond opeens: 'Oh, dat zou ik ook wel leuk vin-
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den om mee te maken'. Misschien reed Ruud na een van die conferenties naar huis – LochemBergschenhoek, 160 kilometer, is toch al snel anderhalf uur rijden. Dat geeft tijd om na te denken. Het zou zomaar kunnen dat het idee tijdens een dergelijke lange rit is ontstaan en dat
Ruud opeens dacht: 'Ik zou het niet alleen leuk vinden, ik zou het ook wel kunnen'. Spreker
weet het niet zeker, maar het is denkbaar dat het idee zo is ontstaan.
Er is ook nog een derde weg denkbaar. Spreker noemt dat het scenario van de sluimerende
passie. Misschien is het eenvoudigweg zo gegaan. Men wordt ouder en wijzer en doet veel ervaringen op in het werk en privé en al die tijd is er dat vlammetje, een passie, een verlangen
naar een ander soort dienstbaarheid: een oprecht verlangen om de maatschappelijke en politieke betrokkenheid direct in te zetten voor de samenleving. Nogmaals: spreker weet het niet,
maar misschien kwam het idee helemaal niet vanuit zijn gezin of zijn werk, maar gewoon van
binnenuit.
Welke diepe overweging er ook aan zijn beslissing ten grondslag ligt om zich kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van Bunnik, vandaag is Ruud hier, zit hij hier en staat hij hier
als burgemeester: een prachtig ambt dat hij op zijn eigen manier gaat invullen. Spreker denkt
dat Bunnik boft met Ruud, want hij heeft hem leren kennen als een plezierig, eerlijk en dienstbaar mens. Dat zijn mooie vertrekpunten voor dit werk. Vanuit zijn functie als directeur van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters weet Ruud wat de mooiste en moeilijke kanten
van dit ambt zijn. Hij weet waar het om draait in dit werk en wat de actuele thema's zijn. De collega's in de Utrechtse Burgemeesterskring wensen Ruud veel plezier en succes toe en zien uit
naar een fijne samenwerking.
Applaus
8.

Installatierede door de nieuwe burgemeester van de gemeente Bunnik, de heer R. van
Bennekom
De voorzitter bedankt de heer Janssen.
Ruud van Bennekom heeft het allemaal lijdzaam over zich moeten laten komen en nog niks
kunnen zeggen, terwijl hij toch al zestien/zeventien uur van Bunnik is, want dat is vannacht om
24.00 uur ingegaan. Spreker nodigt burgemeester Van Bennekom graag uit om het woord tot
de aanwezigen te richten en vraagt hem achter de katheder te gaan staan.
Burgemeester Van Bennekom biecht op dat hij nog nooit bij een installatievergadering van een
burgemeester is geweest. Hij was wel vaak bij een afscheid, waarbij mooie woorden werden
gericht tot de vertrekkende burgemeester. Hij heeft het warm gekregen van de woorden die tot
hem zijn gericht.
Hij richt zich tot de leden van de raad, de leden van het college, de commissaris van de Koning,
de kabinetschef, zijn collega's uit de provincie en het hele land, de inwoners van Bunnik en iedereen van buiten Bunnik. Graag wil hij de voorgaande sprekers bedanken die wijze, warme en
welkome woorden tot hem hebben gesproken. Hij zal ze ter harte nemen en zijn stinkende best
doen om de verwachtingen, wensen en opdrachten waar te maken.
Hij gaat nog een keer met Koos bespreken waarom hij écht burgemeester van Bunnik is geworden. Hij memoreert dat de commissaris en de heer Janssen bij het afscheid van de burgemeester van Lopik, Renate Westerlaken, waren waar hij Koos tot Renate hoorde spreken. Hij
dacht toen: 'Dat wil ik ook een keer meemaken'. En dat mag hij nu meemaken.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. In vergelijking met zijn voorgangers krijgt Bunnik een
meter minder burgemeester. Een halve meter in lengte in vergelijking met Roland van Schelven
en in vergelijking met Hans Martijn Ostendorp een halve meter… (gelach)
Spreker begrijpt dat hij deze zin niet verder hoeft uit te spreken. Hij vindt het mooi dat zij hier
zijn en ook Koos als oud-burgemeester van de gemeente Bunnik.
Hij is blij, trots en vereerd. Dat zeggen alle burgemeesters die nieuw worden geïnstalleerd,
maar hij kan als enige zeggen dat hij burgemeester van Bunnik is geworden en daar is hij ongelofelijk verguld mee. Voor hem is Bunnik écht de hoofdprijs. Hij meent dat uit de grond van
zijn hart.
In juni 2017 maakte Hans Martijn bekend dat hij zou vertrekken als burgemeester en zou teruggaan naar zijn Achterhoek. Vanaf dat moment begon het te kriebelen. Zou het burgemeesterschap van Bunnik iets voor hem zijn? Zou hij wat voor Bunnik kunnen zijn? Het gemeentehuis kende hij al langer, omdat het Genootschap daar al ruim tien jaar vergaderde. Na de zomer van 2017 bleef hij na afloop van de vergaderingen vaak achter zijn laptop in de hal werken.
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Hij keek dan over zijn laptop wie er binnenkwam en wat de mensen voor vragen hadden. Steevast nam hij bij het verlaten van het gemeentehuis de huis-aan-huisbladen mee. Daarna kwam
een mooie fase: het ontdekken van het echte Bunnik; de wereld buiten het gemeentehuis. Hij
surfte het halve internet af naar nieuws over Bunnik en wat nog veel waardevoller is: hij bezocht de dorpen Werkhoven, Odijk en Bunnik en de buitengebieden. Toen is Bunnik nog veel
meer gaan leven voor hem en zijn echtgenote: 'Wat zou het mooi zijn om hier burgemeester te
mogen zijn'. Vandaag maakt hij dat mee.
Hij maakt een sprongetje naar 19 april 2018. Op die datum was de raadsvergadering waarin de
profielschets werd vastgesteld. Hij zat thuis met de koptelefoon via Slotstad Radio te luisteren
naar het live verslag van de vergadering. Al vrij snel kondigde de heer Hoitink als voorzitter van
de Vertrouwenscommissie aan dat eerst zou worden gekeken naar een filmpje. Hij heeft daar
via de radio weinig van meegekregen. Na vier minuten oorverdovende stilte kwam het geluid
weer terug en zei de commissaris dat hij het een prachtig filmpje vond. Later heeft hij de beelden van het filmpje met de titel 'Bunnik zoekt een burgemeester' via YouTube heel vaak teruggekeken. Wellicht zijn de helft van de views van hem afkomstig. Hij kon de complimenterende
woorden van de commissaris goed begrijpen en ten volle onderschrijven. Die profielschets
vond en vindt hij nog steeds heel mooi. Wat hem bijzonder aanspreekt, is dat de gemeente de
profielschets in eigen beheer heeft gemaakt zonder extern bureau. Hij houdt daarvan: lekker
eigenwijs. Dat betekent ook dat in de profielschets een geheel eigen beeld van de burgemeester staat die Bunnik zocht en hopelijk heeft gevonden.
Hij ziet de profielschets als een persoonlijke opdracht voor de komende jaren. Hij wil daar hard
aan gaan werken. Wat is dan die opdracht en waarom is deze voor hem zo mooi? Hij benoemt
drie elementen.
Ten eerste geeft de profielschets treffend weer welke werelden de burgemeester moet verbinden. Hij doelt dan op de wereld van de bedrijven en inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven;
de wereld buiten het gemeentehuis. Hij ziet het als zijn persoonlijke opgave om deze wereld te
verbinden met de wereld binnen het gemeentehuis; met de gemeenteraad, het college en de
medewerkers van de ambtelijke organisatie. Hij is er stellig van overtuigd dat in die verbinding
van bestuurskracht, burgerkracht en bedrijvenkracht de sleutel naar de toekomst ligt. De tijd is
voorbij dat het gemeentehuis kon bepalen wat van belang was voor de samenleving. Ook is de
tijd voorbij dat mensen zelf in de samenleving, zonder dat ze zich iets konden aantrekken van
het gemeentebestuur, hun gang konden gaan. Allen moeten het samen zien te rooien.
Een tweede element betreft de ambities van Bunnik voor haar toekomst. Twee jaar geleden is
met de inzet van velen uit Bunnik de Strategische Agenda voor de toekomst gemaakt, die stoelt
op vier pijlers die staan als een huis: een gelukkig, gezond, dynamisch en behendig Bunnik.
Niets doen is geen optie. Vorig jaar heeft de gemeenteraad daarop een Uitvoeringsstrategie
bepaald. Daarin zet Bunnik in op vier stevige opgaven ten aanzien van sociale kracht, voorzieningen, woningbouw, recreatie, mobiliteit en knooppuntontwikkeling. Dat zijn allemaal onderwerpen waarover de gemeenteraad en de wethouders in het college gaan. Zij zijn aan zet,
maar hij ziet het als zijn taak om hier de coördinatie van het bestuur en de eenheid van het beleid te bevorderen. Het zijn immers opgaven die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ook
hierin geldt weer dat de sleutel voor de toekomst ligt in de verbindingen van de werelden binnen en buiten het gemeentehuis.
Dat brengt hem op het derde element: de relatie met de regio. Te vaak ziet hij dorpen en gemeenten die zich met de ruggen naar elkaar ontwikkelen. Gelukkig doet men dat in Bunnik anders. Bunnik gaat de toekomst in met een open vizier naar de regio, die ongelofelijk belangrijk
is voor de ambities van Bunnik en voor de opgaven in de regio. Heel graag wil hij daar zijn rol
als ambassadeur en belangenbehartiger voor Bunnik in vervullen. Iedereen in Utrecht en daarbuiten moet weten waar Bunnik ligt; moet Bunnik op het netvlies hebben en weten welke kansen dit gebied heeft.
Hij hoopt dat iedereen merkt dat hij graag uit de startblokken wil. De komende tijd wil hij Bunnik
en de Bunnikers écht leren kennen. Dat begint morgenochtend al. Hij heeft dan een kennismakingsgesprek met iemand die in zijn gezicht erg lijkt op Sinterklaas, maar dan zonder baard en
mijter. Komende zaterdag is in Bunnik de intocht van Sinterklaas met veel ervaren pieten. Hij
zal dan goed in de ogen van de Sint kijken of er gelijkenis is met de man waarmee hij morgen
een afspraak heeft.
De komende maanden wil hij ook de 'gewone' Bunnikers ontmoeten. Dat gebeurt natuurlijk op
hoogtijdagen en bij ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen. Hij beschouwt het als een heel
eervol onderdeel van zijn burgemeesterstaak als hij dan van betekenis kan zijn. Hij wil de verhalen van de mensen in Bunnik ophalen. Hij denkt er nog over na hoe hij dat het beste kan

Conceptverslag raad 15 november 2018

10

doen: wandelen met groepjes mensen door het schitterende gebied van Bunnik of zichzelf elke
keer uitnodigen in een andere straat in Odijk, Werkhoven of Bunnik. Hij hoopt dat hem wat tijd
wordt gegund om daarover na te denken. Voor de nieuwjaarsreceptie zal hij daar zeker uit zijn.
Hij heeft begrepen dat ook wordt verwacht dat hij daar nog wat woorden zal spreken.
Men gaat hem tegenkomen in de drie dorpen, in het gemeentehuis en de regio. Dat brengt hem
bij een laatste inhoudelijk punt: de openbare orde en veiligheid. Als die in het geding zijn, zal
men hem zeker tegenkomen. Veiligheid is de basiswaarde in het bestaan. Als burgemeester
zal hij daarover waken. In de afgelopen weken is Werkhoven opgeschrikt door een aantal ernstige branden met grote gevolgen. Hij weet dat de hulpverleningsdiensten, de politie en de gemeente hierop zeer alert zijn en hiermee volop bezig zijn. Hij is de afgelopen weken op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zijn inzet zal de komende dagen en weken daarop
verder gaan.
Hij wil een aantal woorden rechtstreeks richten aan drie vrouwen die heel speciaal voor hem
zijn: zijn echtgenote Bep en zijn twee dochters Eline en Manon. Er gaat heel veel veranderen,
ook privé. Rotterdam-Rijnmond wordt de regio rond Utrecht. Bergschenhoek wordt Bunnik. Hij
bedankt Bep dat zij mee wil gaan in die veranderingen. Zij blijven gewoon 'Bep en Ruud' en
daar is hij al dertig jaar elke dag gelukkig mee. Eline had vorige week haar '21-diner'. Toen
heeft hij haar al toegesproken en verteld hoe trots hij op haar is. Gisteravond heeft zij aan de
Universiteit van Wageningen haar bachelorsdiploma uitgereikt gekregen. Nu doet zij twee mastersopleidingen en vindt dat 'super chill'. Hij sluit zich daar graag bij aan. Eline staat met Thijs
stevig op eigen benen en hij hoopt hen vaak in Bunnik te zien. Tenslotte spreekt hij tot Manon.
Toen hij op de avond van de aanbeveling allemaal felicitaties kreeg, was Manon verdrietig en,
voorzichtig uitgedrukt, een beetje boos. Manon zal van school moeten veranderen en krijgt
vriendinnen op afstand. Volgens hem heeft zij de afgelopen weken al de mooie kanten van
Bunnik kunnen zien. Al deze mensen wonen in Bunnik en hebben vast zoons en dochters,
nichtjes en neefjes, buurmeisjes en buurjongens die allemaal in de rij staan om met haar vrienden en vriendinnen te worden.
Meer woorden heeft hij niet voorbereid. Gistermiddag kreeg hij een mail van een van de raadsleden die hoopte op een korte inspirerende speech. Of hij inspiratie heeft gegeven, weet hij
niet. Bunnik geeft hem wel heel veel inspiratie. Waren de woorden kort genoeg?
Hij wil graag aan de slag voor Bunnik en alle Bunnikers en bedankt allen voor de aandacht.
Applaus
9.

Overhandiging van de voorzittershamer door de plv. voorzitter van de raad, de heer
H.J. Hoitink
De voorzitter bedankt de burgemeester.
Hij vraagt burgemeester Van Bennekom deze hamer met wijsheid en gezag te hanteren en
waar nodig hard te slaan en waar nodig helemaal niet te slaan. Hans Martijn Ostendorp schiep
er genoegen in om 'dwars door de tafel te slaan'. De hamer kan er dus tegen.
Hij overhandigt de hamer aan burgemeester Van Bennekom en vraagt hem het laatste agendapunt van deze vergadering voor zijn rekening te nemen.
De heer Hoitink overhandigt de voorzittershamer aan burgemeester Van Bennekom.
Applaus

10.

Sluiting van de vergadering door de heer R. van Bennekom
De voorzitter bedankt de heer Hoitink voor het leiden van deze vergadering. Op 22 november
a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering. Hij verwacht allen dan weer 'gewoon' op het gemeentehuis en sluit de vergadering om 16.32 uur.
Applaus

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d. 13
december 2018.
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De griffier,
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De voorzitter,

