Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie
Zuid-Holland, bij de beëdiging van Wouter Kolff als Kroonbenoemde
burgemeester van Dordrecht, 13 september 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------Mijnheer de burgemeester, dames en heren,
Ik begin mijn toespraak graag met een dubbele felicitatie.
Want, wat een topjaar is 2017 voor Wouter Kolff.
Niet alleen treedt hij vandaag aan als nieuwe Kroonbenoemde
burgemeester van Dordrecht.
Ook is hij, nog maar twee maanden geleden, getrouwd.
Dit lijkt mij een vrij unieke situatie.
Daarom tweemaal mijn hartelijke gelukwens richting Wouter Kolff,
Mariëlle Mellink en al jullie naasten.
Vandaag, 13 september 2017, is een bijzondere dag, een nieuwe
start, waar Wouter Kolff erg naar uit heeft gekeken.
Al vanaf het moment dat Arno Brok bekend maakte dat hij van
Dordrecht naar Friesland zou gaan, zag de heer Kolff het voor zich:
een overstap van Veenendaal naar deze oudste stad van Holland.
Een gouden kans, die hij niet kon laten lopen.
Dat had zeker niets te maken met Veenendaal, de stad waar Wouter
Kolff zo’n vijf jaar burgemeester was.
Integendeel, daar in het Utrechtse had hij het erg naar zijn zin.
Hij was er in zijn element, trok vaak de stad in en was bij de inwoners
zeer geliefd.
Raadsleden noemden hem het boegbeeld van de gemeente.
Het is altijd een goed teken als de mensen een vertrekkende
burgemeester een mooie nieuwe baan gunnen en het tegelijkertijd
betreuren dat hij weggaat.
“Het is oprecht moeilijk om Veenendaal en de Veenendalers los te
laten. Ik zou half Veenendaal graag mee willen nemen,” vertaalde
Wouter Kolff ook van zijn kant de warme gevoelens.
Nee, het had niets te maken met Veenendaal, maar, dat kunnen wij
allemaal begrijpen, wel alles met Dordrecht, de historische stad, waar
in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden.
De dynamische stad die anno 2017 centrumgemeente is voor de
wijde omgeving.
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Wouter Kolff komt van oorsprong uit deze regio.
Hij is geboren in Rotterdam en getogen in de Hoeksche Waard en de
Maasstad.
Hij weet hoe de mensen in dit gebied in elkaar zitten en welke
mentaliteit ze hebben.
Uiteraard heeft hij zich voordat de sollicitatiebrief op de bus ging, nog
eens in Dordrecht en omgeving en de zaken die hier spelen verdiept.
Zo werd zijn belangstelling nog groter.
En nu komt de tijd dat deze stad en de nieuwe burgemeester elkaar
echt gaan leren kennen.
Dordrecht krijgt met Wouter Kolff een ambitieuze en talentvolle eerste
burger.
Die vóór zijn termijn in Veenendaal ervaring opdeed in het
bestuurlijke métier als voorzitter van de VVD in Utrecht en als
wethouder te Leusden.
Ook was hij ondernemer.
Wouter Kolff is een jurist die niet zo’n groot voorstander is van regels,
maar die bestaande regels wel wil handhaven en daar stevig in kan
zijn.
Hij bezit daarbij een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.
En ook is hij iemand die vooruit wil en de dynamiek zoekt, bij
mensen, organisaties en bedrijven.
Hij is bovendien een betrokken burgemeester, die weet hoe hij de
sociale media kan gebruiken en die het belangrijk vindt tussen de
mensen te staan, als echte burgervader.
Feliciteerde ik zojuist Wouter Kolff en zijn geliefden, nu lijkt het mij
ook gepast de stad Dordrecht, college, gemeenteraad en alle
inwoners van harte geluk te wensen met de beëdiging van de nieuwe
burgemeester.
Dames en heren, in de eerste maanden van 2017 startte de
procedure op weg naar deze Kroonbenoeming.
Bij het begin van de zoektocht heeft een aantal inwoners van
Dordrecht hun visie op het profiel van de aankomende burgemeester
mogen geven.
Dat gaf de gemeenteraad de nodige input voor het opstellen van de
profielschets, die bondig en duidelijk was.
U zocht een verbinder met bestuurlijke sensitiviteit en
communicatieve en coachende vaardigheden.
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Iemand met gezag en daadkracht, gericht op het boeken van
resultaten in stad en regio.
Zo gingen u en ik de procedure in en dat leverde 18 sollicitanten op.
Leuk om te memomeren is dat daarbij ook een reactie was van een
14-jarige inwoner van deze stad.
Een ambitieuze tiener, voor wie, zo was de conclusie, het
burgemeesterschap op dit moment helaas nog te vroeg komt.
Uit de overgebleven 17 kandidaten kwam Wouter Kolff naar voren als
de beste match met Dordrecht.
En hoewel geen 14, maar 40 jaar oud, toch ook relatief jong.
Dordt had één keer eerder een jongere eerste burger.
Dat was burgemeester Zimmerman, meer dan 100 jaar geleden.
Hij was 30 bij zijn aantreden in deze stad en werd na zijn vertrek hier
burgemeester van Rotterdam.
Zo kan het gaan, maar vat u dit niet op als een voorspelling…
Dames en heren, u begrijpt dat de gemeenteraad van Dordrecht de
keuze liet vallen op Wouter Kolff vanwege zijn kwaliteiten en niet
vanwege zijn leeftijd of, zoals een enkeling wellicht kan denken,
vanwege zijn imposante lengte.
Hij was tot 4 september de langste burgemeester van Nederland,
maar is inmiddels gepasseerd door de Bunnikse waarnemer Roland
van Schelven.
Die is 2 meter 4 en de heer Kolff slechts 2 meter 3.
Hij is in ieder geval de langste burgemeester van Zuid-Holland.
Maar nogmaals, het gaat natuurlijk om zijn kwaliteiten en zo bezien
onderschrijf ik de keuze van de gemeenteraad volledig.
Wouter Kolff is de opvolger van de Kroonbenoemde burgemeester
Arno Brok, die ik in deze zaal mede mocht uitluiden en die ik namens
de Koning een onderscheiding mocht uitreiken.
En hij is de opvolger van Peter van der Velden, die hier sinds maart
dit jaar uitstekend werk heeft gedaan als waarnemend burgemeester.
Daarvoor veel dank.
Dames en heren, het is logisch dat hier in Dordrecht en in de
Drechtsteden veel wordt verwacht van de nieuwe burgemeester.
Daar doe ik niets aan af, want ik heb die verwachtingen ook.
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Daarbij wil ik u wel voorhouden dat het cruciaal is dat de nieuwe
burgemeester bij zijn werk de nodige handelingsruimte krijgt.
En ook onderling vertrouwen is hierbij onmisbaar.
Ik denk dat het vooral gaat om elkaar iets gunnen, elkaar steunen en
samenwerken.
Sommigen denken dat behalve dat ook een andere benoemingswijze
van de burgemeester noodzakelijk is.
Momenteel wordt er, zo is uitgelekt, bij de formerende partijen over
dit onderwerp gesproken.
De kans is er dat de benoemingswijze van de burgemeester uit de
Grondwet wordt geschrapt.
En wellicht is de volgende stap de gekozen burgemeester.
Vandaag gebruik ik dit podium om tegen de Haagse politiek te
zeggen, en ik heb dat eerder gedaan: doe het niet.
De huidige procedure is bijzonder zorgvuldig, met een keuze van de
raad, bekrachtigd door de Kroon.
Ik zie het als een groot voordeel dat de Kroonbenoemde
burgemeester als het ware boven de partijen staat en geen politieke
functionaris is.
De burgemeester is één van de stabilisatoren in deze samenleving
die wordt gekenmerkt door een grote mate van opwinding, in
maatschappelijk en politiek opzicht en ook in bestuurlijke zin.
Misschien mag ik ter ondersteuning van mijn visie de heer Kolff
citeren: “Burgervaderschap is het meest belangrijk en nodig. Maak
van een burgemeester geen politicus.”
Dames en heren, Dordrecht is een dynamische stad in een idem dito
regio en het is logisch dat hier de komende jaren veel op de rol staat.
Laat ik eerst iets zeggen over het Drechtstedenverband en daarna
kort een paar thema’s aankaarten die in de stad Dordrecht spelen.
Het samenwerkingsverband Drechtsteden wordt in den lande vaak
als positief voorbeeld genoemd van hoe gemeenten de zaken met
elkaar kunnen regelen.
Mijns inziens terecht.
De samenwerking is breed, constructief en gebaseerd op groot
onderling vertrouwen.
En zeer toekomstgericht.
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Ik noem in dit verband de Groeiagenda 2030 en het aanbod van de
Drechtsteden aan de provincie Zuid-Holland om samen in te zetten
op woonkwaliteit, bereikbaarheid, slim ruimtegebruik, energietransitie
en innovatie.
Logischerwijs is de voortrekkersrol in de Drechtsteden voor
Dordrecht, als grootste partner.
Dat betekent dat de burgemeester van deze stad ook de
voorzitterszetel van Drechtsteden bezet.
Een mooie en stevige taak voor Wouter Kolff; ik denk dat zijn ervaring
als vice-voorzitter van de Utrechts-Gelderse Food Valley in deze
maritieme topregio heel goed van pas kan komen.
Want, ook al werkt een samenwerkingsverband goed, zoiets is niet
een vanzelfsprekendheid.
Daar moet steeds aan worden gewerkt.
Datzelfde geldt natuurlijk voor de stad Dordrecht.
De stad heeft - net als andere delen van de provincie - nog niet
voldoende kunnen profiteren van de herstellende economie en dat
betekent dat zowel verstandig financieel beleid als investeren nodig
is.
En daar zet u hier ook op in, met als doel de sociaal-economische
positie van Dordrecht te verbeteren en daar waar nodig zorg te
bieden aan de kwetsbare groepen in de samenleving.
De komende jaren kiest Dordrecht voor hoogwaardige woningbouw,
versterking van de centrumfunctie en het vergroten van de
werkgelegenheid.
Zo wil deze stad, samen met de andere Drechtsteden, vooruit en dat
is zeer te waarderen.
Andere belangrijke thema’s hier zijn burgerparticipatie - het samen
met de inwoners maken van plannen -, en het veiligheidsbeleid.
De veiligheidsproblematiek in deze stad mag best grootstedelijk
worden genoemd.
Er is terecht veel aandacht voor.
Dordrecht kiest, om de leefbaarheid van de stad te waarborgen, voor
het aanpakken van ondermijnende criminele activiteiten, zoals
drugshandel, heling en illegaal gokken.
Hier is de laatste tijd consistent en consequent gehandhaafd; dat was
misschien ingrijpend, maar zeer te billijken.
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Ik rond af.
Dat bij alle thema’s die ik heb genoemd en bij al het werk dat hier in
Dordrecht wordt uitgevoerd in de komende jaren voor de nieuwe
burgemeester een hoofdrol is weggelegd, is een
vanzelfsprekendheid.
Gelukkig hoeft hij het niet allemaal alleen te doen.
Daarbij komt dat ik het volste vertrouwen heb dat Wouter Kolff zijn
mouwen zal opstropen, zoals u dat hier in de regio gewend bent en
dat hij alle uitdagingen energiek en met gepast zelfvertrouwen zal
aangaan.
Ik wens hem bij zijn taak als burgemeester van Dordrecht alle
succes.
Ik gun de Drechtsteden, de stad Dordrecht en alle inwoners,
organisaties en gemeenschappen het allerbeste.
Dank voor uw aandacht.
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