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CONCEPT-NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER 
GEMEENTE HELLENDOORN, GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JULI 2011 TE 19.30 UUR. 

Voorzitter: de heer G.J. Scholten, plaatsvervangend voorzitter. 

Griffier: de heer mr. W.J.C. Knoppen 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw D. Bakker, A.H. Bannink, H.E. Daggert, mevrouw A. Endeman, G. 
Evers, W. Felix, A.J. Haan, J.F. ten Hagen, mevrouw A. ter Harmsel, J.H. Immink, mevrouw M.M.T. 
Knobben-Tijhaar, mevrouw H. Ligtenberg-Grondman, mevrouw A.C.M. Mak-van Petersen, W.C. Müller, 
mevrouw W.M.H. Paalman-Vloedgraven, J. Piksen, mevrouw C.J. Roessink, mevrouw W. Roskam-
Kroeze, F.J.B. Runneboom, G.J. Scholten, J. Slooijer, J.G. Stuut, J. Veneman, H. Webbinken R. Zijlstra. 

Aanwezig zijn de wethouders: mevrouw H. Bakhuis-Horstink, J.J. Beintema, J.H. Coes en mevrouw 
T.H.M, ten Have. 

Voorts zijn aanwezig: de commissaris van de Koningin, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, 
kabinetschef mr. J. Mulder, familie en vrienden van mevrouw Raven, alsmede vele genodigden en 
belangstellenden. 

1. OPENING DOOR DE PLAA TSVERVANGEND VOORZITTER, DE HEER G.J. SCHOLTEN. 

De VOORZITTER opent de vergadering en spreekt als volgt: 
Dames en heren! Ik heet u allen hartelijk welkom bij deze bijzondere raadsvergadering, op een bij

zondere plek, de theaterzaal van ZINiN. Deze zaal is bestemd voor de cultuur, maar ook het bestuur 
maakt er dankbaar gebruik van. Het is fijn dat u met zovelen van uw belangstelling blijk geeft. 

In het bijzonder heet ik welkom de familie en vrienden van mevrouw Raven, onze nieuwe burge
meester, Anneke Raven, de commissaris van de Koningin, mevrouw Ank Bijleveld, kabinetschef de heer 
Mulder en de heer Visser, die vanavond de Burgemeesterskring Overijssel vertegenwoordigt. 

Alvorens de agenda te volgen, vraag ik uw aandacht voor het volgende. De tragedie die zich don
derdag 7 juli heeft voltrokken rond de verbouwingswerkzaamheden aan het stadion van FC Twente heeft 
ook in de gemeente Hellendoorn diepe sporen achtergelaten. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van Dave Nijkamp, werkzaam bij Voortman Staalbouw, in de leeftijd van 31 jaar. Dave 
was afkomstig uit een echte voetbalfamilie en vond het een voorrecht om aan de uitbreiding van het 
stadion te mogen werken. Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen na. Voor hen, de familie, vrienden en 
collega's, is een zeer moeilijke tijd aangebroken. De impact van het hele gebeuren is groot, niet alleen in 
onze gemeente, maar in geheel Twente. Dat geldt eveneens vanwege het andere dodelijke slachtoffer, 
Peter Burgers uit Oldenzaal. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte en troost toe bij het verwerken van 
hun verlies. Tevens wensen wij alle andere betrokkenen een spoedig herstel toe. 

Laten wij Dave Nijkamp en Peter Burgers in een moment van stilte gedenken. 

(De aanwezigen nemen hierna staande enige ogenblikken 
van stilte in acht.) 
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Nadat alle aanwezigen hun zitplaatsen weer hebben ingenomen, stelt de VOORZITTER aan de 
orde: 

2. VASTSTELLING AGENDA. 

De agenda wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

3. VOORLEZEN DOOR DE RAADSGRIFFIER, MR. W.J.C. KNOPPER, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
INZAKE DE BENOEMING VAN MEVROUW A.H. RAVEN BA TOT BURGEMEESTER VAN HELLEN-
DOORN. 

De raadsgriffier doet voorlezing van het Koninklijk besluit inzake de benoeming van mevrouw A.H. 
Raven. 

"WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, 
KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, 
ENZ. ENZ. ENZ. 
Op voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 
2011, nr. BK11/52639, Directoraat-Generaal Bestuuren Koninkrijksrelaties/Directie Arbeids
zaken Publieke Sector/Cluster Politieke Ambtsdragers; 
Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet; 
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 
Met ingang van 12 juli 2011 te benoemen tot 
Burgemeester der gemeente Hellendoorn: 
Mevrouw A.H. Raven BA te Utrecht. 
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
's-Gravenhage, 30 mei 2011 
Beatrix." 

Dit besluit is tevens ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
de heer J.P.H. Donner. 

4. TOESPRAAK DOOR DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN, MEVROUW DRS. A.TH.B. BIJLEVELD-
SCHOUTEN. 

Mevrouw BIJLEVELD-SCHOUTEN (commissaris van de Koningin): Voorzitter, geachte leden van 
de gemeenteraad van Hellendoorn, geachte mevrouw Raven, beste Anneke, familie - in het bijzonder de 
moeder van Anneke - dames en heren! Ik vind het heel plezierig - ik zeg dit met nadruk - om hier in de 
gemeenteraad de eed te kunnen afnemen. Daaraan voorafgaand wil ik daar een aantal dingen over zeg
gen. 

Allereerst wil ik uw raad en de vertrouwenscommissie, met name haar voorzitter, de heer Immink, 
complimenteren met de wijze waarop deze belangrijke procedure voor een nieuwe burgemeester heeft 
plaatsgevonden. Ook het overleg tussen uw griffier, de heer Pim Knopper, en mijn kabinet verliep steeds 
uitstekend. Uit het contact dat ik met uw waarnemend burgemeester, de heer Jan Kristen, heb gehad, heb 
ik begrepen dat hij met plezier terugkijkt op de periode van zijn waarneming. Kortom, ik dank u allen har
telijk voor uw inspanningen voor dit belangrijke proces, het zoeken en vinden van een goede burge
meester voor Hellendoorn, een proces dat zich, zoals het hoort, in volstrekte vertrouwelijkheid heeft af
gespeeld en waarbij ik daarom ook niet langer wil stilstaan. 

Dames en heren! Het is tegenwoordig in het hele land gebruikelijk in het openbaar even stil te staan 
bij de eed en de belofte en de inhoud daarvan. In Overijssel deden wij dat al langer. Een goede traditie, 
denk ik, die is begonnen door mijn voorganger, de heer Geert Jansen. Wij waren het altijd al gewend dat 
Kamerleden, raadsleden en statenleden de eed of belofte in openbaarheid aflegden. Gelukkig gebeurt dat 
nu ook bij burgemeestersbenoemingen in de volle openbaarheid. Ik vind dat belangrijk. Op een dergelijk 
moment kan worden onderstreept waar het om gaat. In de formulering van de eed liggen de fundamenten 
van onze rechtstaat en die van onze samenleving vast. Het is goed om daar even bij stil te staan. Als men 
de eed of de belofte aflegt, is het belangrijk zich te realiseren dat dit betekenis heeft voor zichzelf als 
bestuurder en voor de samenleving die men dient. Daarbij is dan de openbaarheid weer van belang. 



3 12 juli 2011 

Stilstaan bij de eed of belofte biedt ook de gelegenheid om iets dieper in te gaan op de rol van de 
burgemeester in de samenleving. Burgemeester Raven, beste Anneke! Het is beslist geen gemakkelijke 
functie. Als burgemeester sta je boven de partijen, maar ook tussen de mensen. De burgemeester is on
afhankelijk en te allen tijde verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Wij stonden er zojuist, 
aan het begin van deze raadsvergadering, al even bij stil. Ook in Enschede hebben wij weer gezien hoe 
belangrijk dat is. Een noodlottig ongeval in het FC Twentestadion dat ook Nijverdal raakt en waar uitein
delijk je rol als burgermoeder of burgervader van belang is. 

Er zijn ook taken bijgekomen in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld het toezien op de zorgvuldigheid 
en de tijdigheid van de besluitvorming, maar ook het bevorderen van de samenwerking tussen de over
heden, wat in Twente, maar ook in heel Overijssel van belang is. Tevens draagt de burgemeester de ver
antwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Ten slotte is de burgemeester door de Kroon 
benoemd en zal zij op bepaalde momenten haar onafhankelijke rol moeten benadrukken. Die positie zal 
erkend moeten worden door het college van B en W en door de gemeenteraad. Bij dit laatste aspect wilde 
ik in uw raad even stilstaan. 

Dames en heren! Genoeg over de functie van de burgemeester. Graag richt ik mij nog even per
soonlijk tot burgemeester Raven. 

Beste Anneke! Welkom terug in Overijssel, zou ik haast willen zeggen, want jij hebt hier eerder 
gewerkt. Je doceerde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar je in 1996 de felbegeerde titel 
"docent van het jaar" werd toebedeeld. Daar moeten wij nog maar eens over spreken. 

Jij en ik kennen elkaar uit onze vorige bestuurlijke levens. Jij was gedeputeerde van de provincie 
Utecht - er zijn nu ook een aantal mensen uit Utrecht aanwezig - en ik was staatssecretaris van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij spraken elkaar onder meer tijdens de diverse werkbezoeken die 
ik aan de provincie bracht. Ook in ander verband kwamen wij elkaar verschillende malen tegen. Jij zat in 
de adviescommissie Bestuur, Financiën en Elektronische Overheid van het IPO, die zich bezighield met 
zaken waarvoor ik als staatssecretaris verantwoordelijk was. 

In Utrecht had jij een uitgebreide portefeuille, waar onder andere het onderdeel financiën deel van 
uitmaakte. Het is altijd goed om als burgemeester verstand van geld te hebben. Jij was echter ook ver
antwoordelijk voor grondbeleid, cultuur en samenleving en dat zijn dingen die ook hier in Hellendoorn 
nadrukkelijk spelen. 

In de door de Hellendoornse gemeenteraad opgestelde profielschets staat "verbinden" als belang
rijkste bestuursstijl centraal. In je sollicitatie kwam naar voren dat jij in je werkwijze graag dat verbinden 
hanteert en dat jij je graag wilt inzetten voor de Hellendoornse samenleving. Naar mijn mening is dat een 
belangrijke eigenschap voor een burgemeester, misschien wel een van de belangrijkste in deze tijd. Om je 
eigen woorden te gebruiken, die je gezegd hebt toen je met Karin Kuipers aan het wandelen was, zoals 
wij kunnen lezen in Tubantia van afgelopen zaterdag - ik begreep zojuist datje het zelf nog niet hebt gele
zen - "samen iets moois vieren is altijd prachtig om de verbinding met de samenleving te zoeken". Ik denk 
inderdaad dat dit zo is. Overigens valt je wat dit betreft met je neus in de boter, want in september viert 
Nijverdal haar 175ste verjaardag. 

Beste Anneke, jij bent de derde vrouwelijke burgemeester van deze provincie, tenminste als ik de 
waarnemer in Ommen niet meereken. Ik vind eigenlijk dat dit meer navolging verdient in deze provincie. Ik 
blijf daar in de komende jaren aan werken, natuurlijk samen met de gemeenteraden en de vertrouwens
commissies in Overijssel. 

Nu jij burgemeester bent in Hellendoorn, en ik commissaris van de Koningin in Overijssel, zullen wij 
elkaar ongetwijfeld in onze nieuwe rollen nog beter leren kennen. Als commissaris van de Koningin kan ik 
alleen maar heel blij zijn dat de Hellendoornse raad voor jou als burgemeester is gegaan. Datje weet hoe 
de provincie werkt, is voor mij alleen maar mooi meegenomen. 

Dames en heren! Genoeg gesproken. Ik zal nu overgaan tot het afnemen van de ambtseed. 

5. BEËDIGING MEVROUW RA VEN. 

Nadat alle aanwezigen zijn gaan staan, legt mevrouw Raven in handen van de commissaris van de 
Koningin de in de Gemeentewet voorgeschreven eed af. 

Mevrouw BIJLEVELD-SCHOUTEN (commissaris van de Koningin): Mevrouw Raven, ik feliciteer u 
hartelijk met uw beëdiging en met uw nieuwe functie. Wat ons betreft hoort daar een cadeautje bij. Als 
geschenk voor de nieuwe burgemeester hebben wij een vijftal kunstwerken, gemaakt door jonge kunste
naars uit Overijssel. Een ervan is ingelijst. Als die u niet meer bevalt, kunt u een van de andere kunst
werken in de lijst doen. 
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(Mevrouw Bijleveld-Schouten overhandigt daarop, onder 
applaus van de aanwezigen, de kunstwerken aan mevrouw 
Raven.) 

TOESPRAAK NAMENS HET COLLEGE EN OVERHANDIGING VAN DE AMBTSKETEN DOOR DE 
HEER J.H. COES, LOCOBURGEMEESTER VAN HELLENDOORN. 

De heer COES (wethouder/locoburgemeester): Geachte burgemeester van de gemeente Hellen-
doorn, beste Anneke! Van harte gefeliciteerd met het burgemeesterschap van Hellendoorn. Ik denk dat je 
nu gaat beginnen aan een van de mooiste banen van heel Nederland: burgemeester zijn van een 
gemeente als de onze, die natuurschoon, bedrijvigheid en onderlinge saamhorigheid met elkaar combi
neert. Dat zou je toch iedereen gunnen. Lang niet iedereen echter komt daarvoor in aanmerking. Je moet 
er wel de kwaliteiten voor in huis hebben. Je moet daadkrachtig zijn, integer, verbindend, stressbesten
dig, visionair, signaalgevoelig, onafhankelijk en vernieuwend. Dat waren de eisen die wij stelden aan de 
nieuwe burgemeester. Een hele lijst; het is bijna onmogelijk om daaraan op alle punten te voldoen. Toch 
zochten wij geen supermens, maar gewoon een man of vrouw van vlees en bloed, die midden in het 
leven en in de samenleving staat. Daarom ook zeg ik: Hellendoorn, gefeliciteerd met deze nieuwe bur
gemeester. Ik heb je immers inmiddels al wat beter leren kennen en ik ben ervan overtuigd dat je inder
daad de juiste vrouw op de juiste plaats bent, zoals onlangs een krantenkop luidde. 

Een burgemeester die bij Hellendoorn past, is een burgemeester die mensen ziet, meningen hoort, 
mogelijkheden de ruimte biedt, knelpunten aanvoelt en die in goede banen leidt. Het is ook een burge
meester die begrijpt dat "joa joa" niet twee keer "ja" betekent, maar meestal: nee, doe maar niet. 

Wat wij hier ook nodig hebben, is iemand die bruggen bouwt. Geen bruggen van beton en staal -
dat laten wij liever over aan de echte aannemers - maar bruggen tussen mensen, niet omdat wij hier 
tegenover elkaar staan, maar omdat wij graag willen behouden wat wij hebben: saamhorigheid, noaber-
schap en verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Wij zien dat hier nog volop, zeker in de kleinere dorpen 
en de buurtschappen op het platteland, maar ook in de wijken is het er nog, hoewel misschien in een wat 
andere verschijningsvorm. Wij hechten zeer aan dat erfgoed. Wij willen voorkomen dat het individua
lisme, dat overigens ook vele zegeningen met zich heeft meegebracht voor de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen, dat erfgoed aantast. Daarom zochten wij een verbinder, een bruggenbouwer, een net
werker. 

Wij zochten ook een besluitvaardige burgemeester. Dat kwam nadrukkelijk naar voren in de peiling 
die wij onder de bevolking hebben gehouden. Niet het autoritaire type dat de botte bijl hanteert, maar een 
burgemeester die kansen signaleert, ideeën en oplossingen aandraagt en vervolgens doortastend te 
werk gaat en actie onderneemt. 

Boven de partijen staan en mensen en groepen nader tot elkaar brengen, is nog zo'n onmisbare 
eigenschap, maar tevens een eigenschap die doorgaans moeilijk te vinden is bij politici. Als bestuurder 
moet je immers weten wat je wilt en moet je gaan voor je standpunten. Dat verhoudt zich niet altijd met 
het boven de partijen staan. Daarom moetje als burgemeester uit speciaal hout gesneden zijn. Je moet 
niet je eigen standpunt en het einddoel centraal hebben staan, maar vooral de mensen voor wie en met 
wie je dat einddoel wilt bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat jij uit dat hout gesneden bent en dat wij daar 
veel baat bij zullen hebben. 

Nu houd ik op met al deze loftuitingen. Tukkers vinden dat je de mensen vooral op hun daden en 
niet op hun verleden moet beoordelen. Er wachten jou nog genoeg daden in de komende tijd, want net 
als andere gemeenten staat Hellendoorn in de komende jaren voor nogal wat opgaven. Deels zijn dat 
opgaven waarvoor wij doelbewust gekozen hebben. Van je voorganger Jan Kristen zul je ongetwijfeld 
hebben gehoord dat Hellendoorn voor een gemeente van onze omvang veel strategische projecten heeft. 
Een aantal daarvan nadert zijn afronding, maar met name het Combiplan houdt ons de komende jaren 
nog flink aan het werk. Ik zal de rest niet noemen; ik weet dat jij je terdege hebt voorbereid en dat je van 
veel al op de hoogte bent. Voor zover dat nog niet het geval is, zul je er vanaf morgen ongetwijfeld mee in 
aanraking komen. 

Voor sommige opgaven die ons te wachten staan, hebben wij niet gekozen, die overkomen ons. 
Wij zullen daar echter wel een antwoord op moeten vinden. Door de bezuinigingen op rijksniveau ont
komen wij niet aan pijnlijke maatregelen. Daarnaast zullen de komende jaren taken van het Rijk en de 
provincie naar de gemeenten worden doorgesluisd, terwijl wij tegelijkertijd personeel zullen moeten af
stoten. Daarnaast verandert de democratische samenstelling van onze bevolking en zullen wij ook op 
gemeentelijk niveau een antwoord moeten formuleren op het mondiale vraagstuk van de schaarste aan 
natuurlijke energiebronnen. De gemeente Hellendoorn is hierin niet uniek, want alle gemeenten komen 
voor deze opgaven te staan, maar dat maakt de inspanningen er niet minder om. De noodzaak tot 
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samenwerken met andere gemeenten wordt daardoor alleen maar groter. Wij zijn er al intensief mee 
bezig en dat zal alleen maar intensiever worden. Zowel ambtelijk als bestuurlijk liggen er nog vele moge
lijkheden en onmogelijkheden die bekend moeten worden. 

Een jaar of vijf geleden hebben alle medewerkers van de gemeente Hellendoorn een cursus 
gevolgd inzake klantvriendelijk en vraaggericht werken. Vraag een willekeurige medewerker wat daarvan 
is blijven hangen en hij of zij zal waarschijnlijk zeggen dat je niet moet "dippen", maar vooral moet 
"dimmen". "Dippen" staat voor "denken in problemen" en "dimmen" voor "denken in mogelijkheden". 
Volgens mij wist je dat nog niet, Anneke, maar jij staat hier ook omdat wij denken dat jij een dimmer en 
geen dipper bent. De komende jaren zullen wij het dimmen namelijk hard nodig hebben en het dippen zo 
veel mogelijk moeten zien te vermijden. Ik heb er als een rasechte dimmer alle vertrouwen in, en met mij 
het college, dat ons dat samen zal lukken. En ik denk, gelet op de benoeming, dat ook de raad daar alle 
vertrouwen in heeft. 

Ik vind het een grote eer dat ik als locoburgemeester de ambtsketen mag overdragen. De ambts
keten is beladen met symboliek. Het fenomeen van de ambtsketen is ingevoerd door Thorbecke, toen hij 
minster van Binnenlandse Zaken was onder koning Willem III. Thorbecke vond dat burgemeesters als 
zodanig herkenbaar moesten zijn en dus een herkenningsteken moesten dragen. Een burgemeester was 
immers een vertegenwoordiger van de koning. Daarom staat op de ene zijde van de aan de ambtsketen 
hangende penning het wapen van Nederland en op de andere zijde het gemeentewapen. De formaten 
van de ambtsketen waren voorgeschreven, evenals de manier van dragen. Ik heb gehoord dat de keten 
zelfs bij brand en andere rampen gedragen moet worden, wat ik overigens niet zo veel burgemeesters zie 
doen. 

De ambtsketen die de burgemeester van Hellendoorn nu draagt, is gemaakt in 1986, ter gelegen
heid van 150 jaar Nijverdal. In onze ambtsketen zijn alle kernen terug te vinden in de vierkantjes waaruit 
de keten bestaat. Deze vierkantjes zijn verbonden door zilveren eikenbladeren en weefspoelen. In het 
wapen - dat op de ambtsketen nog zonder het later verleende kroontje is afgebeeld - ziet men een hert 
en een vlierstruik, in het Saksisch "holunder" genoemd, de veronderstelde naamgever van de plaatsnaam 
"Hellendoorn". 

Kortom: de ambtsketen is niet zomaar een mooie ketting. Ze wordt dan ook niet zomaar door 
iemand gedragen; ze wordt gedragen door de burgemeester van Hellendoorn. Anneke, burgemeester 
van Hellendoorn, onze burgemeester, staat mij toe u deze ambtsketen te overhandigen. 

(De heer Coes overhandigt daarop, onder applaus van de 
aanwezigen, de ambtsketen aan mevrouw Raven.) 

De heer COES (wethouder/locoburgemeester): Beste Anneke! Ik heet je van harte welkom in de 
gemeente Hellendoorn. Ik ben blij dat je mijn en onze burgemeester wordt. Ik wens je vele jaren van 
gezondheid, geluk en voorspoed in onze gemeente toe, samen met je echtgenoot Ernst. Nogmaals, van 
harte gefeliciteerd! 

(Applaus.) 

TOESPRAAK NAMENS DE RAAD DOOR DE HEER G.J. SCHOLTEN, PLAATSVERVANGEND 
VOORZITTER VAN DE RAAD. 

De VOORZITTER: Geachte burgemeester, mevrouw Raven, beste Anneke! Als plaatsvervangend 
voorzitter van de raad breng ik u namens de gehele raad de hartelijke gelukwensen over bij uw installatie 
als burgemeester van de gemeente Hellendoorn. Een prachtig moment voor u en uw familie, maar ook 
voor de gemeente Hellendoorn. Een moment om samen te markeren en samen te vieren. 

Anneke, wij zijn blij dat wij in jou de burgemeester hebben gevonden naar wie wij een klein jaar 
geleden op zoek zijn gegaan. Een dergelijke zoektocht vanuit de raad, bestaande uit negen partijen en 
minstens zoveel meningen, is niet altijd even makkelijk; dat kan ik jou en de andere aanwezigen wel ver
klappen. Toch zijn wij het in het begin heel snel met elkaar eens geworden over de belangrijke compe
tenties die in het burgemeestersprofiel zouden moeten worden opgenomen. Onze toekomstige burge
meester moest beschikken over zeer goede communicatieve vaardigheden en een sterk verbindend ver
mogen. Zoals bekend zijn daar na raadpleging van onze inwoners nog andere competenties aan toe
gevoegd. Johan Coes is daar al op ingegaan. Na een langdurige procedure ben jij, Anneke Raven, door 
de Koningin als burgemeester van Hellendoorn benoemd. 

Als burgemeester ben jij vanaf vandaag voorzitter van de gemeenteraad. Vanaf vandaag ben je 
dus als het ware een van ons. Je bent echter ook voorzitter van het college van burgemeester en wet
houders. In die hoedanigheid ben je, in de lijn van het dualisme, niet een van ons. Als het dualisme wordt 



6 12 juli 2011 

uitgelegd als een duel tussen raad en college, dan kunnen die twee rollen in één functie soms tot onver
kwikkelijke situaties leiden. Zien wij het dualisme echter als een duet, een opgave voor twee partijen die 
samen hetzelfde mooie resultaat willen bereiken, dan kunnen jouw verbindende kwaliteiten uitstekend 
van pas komen. Eén letter kan dus het verschil maken. 

Als lid van het college heb je je eigen portefeuille. Daarin is het onderdeel "communicatie" jou 
natuurlijk op het lijf geschreven. In elk geval leven bij ons hooggespannen verwachtingen. Daarnaast heb 
je openbare orde en veiligheid in je portefeuille. Zowel de instelling van de veiligheidsregio als de op-
schaling bij politie en brandweer zal de nodige consequenties hebben voor onze gemeente en voor onze 
beleidsruimte in de raad. 

In onze eerdere contacten heb je meer dan eens aangegeven als burgemeester boven de politieke 
partijen te willen staan. De deur van je werkkamer zul je open zetten voor iedereen, zowel voor de coali
tie- als de oppositiepartijen. Wij zijn erg blij met die opstelling. Misschien krijgen wij ooit nog eens met ons 
pasje directe toegang tot de derde etage. Als raad zijn wij hoopvol gestemd. 

Zowel jouw werkkamer als de raadzaal en andere ruimten bevinden zich in dit mooie gebouw, dat 
de naam "Huis voor Cultuur en Bestuur" draagt. Bij het ontwerpen en inrichten van dit gebouw zijn twee 
begrippen leidend geweest: "verbinden" en "ontmoeten", zulks in een veelheid van facetten. Hier ont
moeten cultuur en bestuur elkaar. Hier wordt gewerkt, overlegd, vergaderd en politiek bedreven, maar 
hier worden ook boeken en cd's uitgeleend. Hier wordt genoten van theatervoorstellingen, van amateurs 
en professionals, enzovoorts. Hier ontmoeten mensen elkaar, de ene keer volgens afspraak, de andere 
keer geheel toevallig. Dit gebouw heeft een verbindende functie voor de gehele gemeente Hellendoorn, 
voor al haar kernen en inwoners. 

Heel specifiek wordt er verbonden als mensen met elkaar in het huwelijk treden of zich als partners 
laten registreren. In dit gebouw, op de bühne van de cultuur, gaan ook wij een verbinding met elkaar aan. 
Wij, als gemeenteraad, met jou, Anneke Raven, als burgemeester. Dit keer is de verbinding ook om
gekeerd. Wij weten dat jij de woorden "verbinden" en "ontmoeten", die bij dit gebouw horen, als persoon
lijke kwaliteiten in je hebt. Het zijn naar onze mening kernwoorden die jou binnen en buiten dit gebouw 
uitstekend van pas komen, zowel in als buiten de gemeente. 

In de afgelopen maanden heb je al fietsend en wandelend reeds een beetje kennisgemaakt met 
onze gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag gaat het echte werk beginnen. De grote strategische 
projecten zijn, behoudens het Combiplan en de Noord-Zuidverbinding, nagenoeg afgerond, maar nieuwe 
ontwikkelingen vragen minstens zoveel aandacht en energie. De komende jaren zullen wij er samen hard 
aan moeten trekken om de kwaliteit van de samenleving in onze gemeente op niveau te houden. Het ini
tiatief "Hellendoorn samen" is de moeite waard om uitgedragen te worden. Óp dit punt kun jij veel bete
kenen. Ook de bestuurlijke processen zullen wij onder de loep houden. Wat kan of moet anders en beter? 
Hoe kunnen wij burgerinitiatieven bevorderen? Het zijn zo maar wat grepen uit de politieke agenda van 
de komende tijd. 

De meeste raadsleden gaan de komende periode met vakantie en laten het besturen voorlopig 
over aan het college, echter niet zonder dat zij daarvoor de kaders gesteld hebben. Dus, beste Anneke, 
houd daar een beetje rekening mee. 

Als leden van de gemeenteraad wensen wij jou een bijzonder prettige en vruchtbare tijd als bur
gemeester van Hellendoorn, het hart en hoogtepunt van Overijssel. Dat je daarvoor de kracht en de 
gezondheid mag ontvangen, samen met allen die jou met liefde omringen. Het ga je in alle opzichten bij
zonder goed in onze gemeente! 

(Applaus.) 
Anneke! Om bij het ontmoeten en verbinden enige hulp te bieden, hebben wij als raadsleden een 

bijzonder cadeau, dat thans zal worden overhandigd door Wilma Paalman en Frans Runneboom. Wij 
zouden graag zien dat jij zelf voorleest wat daar op staat. 

(Mevrouw Paalman-Vloedgraven en de heer Runneboom 
overhandigen daarop, onder applaus van de aanwezigen, 
het geschenk aan mevrouw Raven.) 

Mevrouw RAVEN (burgemeester): Dames en heren! Op het papier staat de volgende tekst: 
"Mevrouw Anneke Raven, vijfentwintig raadsleden van de gemeente Hellendoorn heten u van 
harte welkom als hun nieuwe burgemeester per 12 juli 2011. Als welkomstgeschenk willen wij u 
graag ieder afzonderlijk in de periode tot 1 juli 2012 in onze mooie gemeente een dagdeel 
rondleiden om u een voor ons bijzondere plek te laten zien." 

Fantastisch, wat een ongelofelijk leuk cadeau! Dank u wel! 
(Applaus.) 
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8. TOESPRAAK DOOR DE PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN DE BURGEMEESTERSKRING 
OVERIJSSEL. 

De heer VISSER (Burgemeesterskring Overijssel): Dames en heren, mevrouw de commissaris, 
burgemeester Raven! Ik sta hier namens de Burgemeesterskring Overijssel. De voorzitter van de Burge
meesterskring is helaas verhinderd vanwege een raadsvergadering. Het is voor mij een bijzondere eer 
om hier het woord te mogen voeren. Waarom valt die eer aan de burgemeester van Twenterand te beurt? 
Misschien omdat ik van de collega's het meeste door de gemeente Hellendoorn rijd. Steeds als ik van 
Vriezenveen naar Vroomshoop ga, rijd ik door Hellendoorn. Meerdere keren per week kom ik dus in uw 
gemeente, in het mooie dorp Daarlerveen. Vanaf die kant wil ik even naar Hellendoorn kijken en beschrij
ven hoe ik Hellendoorn in het afgelopen jaar heb gezien. 

Om te beginnen vallen de rode bordjes altijd meteen op. Die zijn heel karakteristiek voor Hellen
doorn. Misschien benadrukken zij een beetje het toerisme, want het lijken haast wel ANWB-bordjes, maar 
zij drukken ook een bepaalde symboliek uit. Hellendoorn is een trotse gemeente. Dat komt misschien 
doordat ze een eigen berg heeft, de Hellendoornse berg, en een eigen legende die vertelt hoe die 
Hellendoornse berg tot stand is gekomen. Een reus was op weg naar de Zuiderzee met een zak zand op 
zijn rug. Onderweg verloor hij zand, waardoor onder meer de Hellendoornse berg ontstond. Toen de zak 
lichter werd, merkte de reus dat en gooide hij hem vervolgens in één keer leeg - dat werd de Archemer-
berg. 

Toen ik dit voorjaar googelde op "Palmpaasoptochten", kwam ik meteen bij Hellendoorn uit. Hier in 
Hellendoorn wordt een heel beroemde palmpaasoptocht gehouden, met de mooist versierde palmpaas-
stokken, waarbij de jongens en de meisjes nog verschillende palmpaasstokken dragen. 

Als je naar Nijverdal kijkt, zie je het Huis voor Cultuur en Bestuur boven alles uittornen, als een 
kathedraal boven Nijverdal, met de boogstructuren, de mooie hal, de gewelven en de trap waarlangs je 
naar beneden kunt schrijden. Anneke, ik heb gelezen dat jij nog bij de NCRV hebt gewerkt, bij het pro
gramma Kerkepad. Ik kan mij voorstellen dat jij je hier thuis voelt als je straks onder die gewelven loopt, 
want het Huis voor Cultuur en Bestuur is bijna een kathedraal. Je zou er haast een uitzending aan wijden. 

En dan kom je in het centrum van het gebouw, de raadzaal, waar u regelmatig vergadert. Die is 
ontworpen door een beroemende kunstenares en dat straalt er ook wel vanaf. Toen Hans van Overbeeke 
mij hier vorig jaar rondleidde, vertelde hij vol trots over de wolsoorten die daarvoor gebruikt waren. De 
zaal straalde op dat moment een serene rust uit; het leek een plek waar het rumoer van de wereld niet 
doordringt. Ik refereer echter ook even aan Jan Kristen, die zei dat de zaal soms ook als een iglo voelt. Ik 
weet niet wat hij daarmee bedoelde, maar ik had zelf een gevoel van gezelligheid en knus bij elkaar zit
ten. Ik denk dan maar aan de Twentse woorden: "ait een betje met elkaar kunt vinden, is de tiet so um". 
Ik weet niet of het zo gaat in de praktijk, maar dat is de schets van buiten. 

Je denkt al snel dat het moeilijk samenwerken zal zijn met de mensen die in een dergelijk gebouw 
werken en dat de wethouders afstandelijk zullen zijn, maar in de praktijk valt dat heel erg mee. Het zijn 
mensen die willen samenwerken. Wij hebben daar op verschillende manieren volop mee te maken, in de 
Regio, maar ook in de samenwerking tussen de vier gemeenten. 

Als ik praat over de mensen in Hellendoorn, dan praat ik natuurlijk ook over "Hellendoorn in actie", 
waarmee de gemeente in de afgelopen jaren aan de weg heeft getimmerd en waarbij de burgers betrok
ken worden. Het is niet de overheid die projecten initieert, maar het zijn de burgers die initiatieven nemen 
en het is de overheid die daarop aansluit. Dat is naar mijn mening een heel goed idee. 

Dan een opmerking over de Twentse cultuur. Als je nieuw bent hier, is het toch even aftasten. Je 
gaat voorzichtig eens naar een vergadering en luistert hoe het daar gaat: niet te snel allerlei besluiten 
willen nemen, maar eerst de zaak even in de week leggen, er een paar weken later er nog eens op 
terugkomen en dan proberen tot een soort conclusie te komen. Dat is de bestuurlijke kant. In de dage
lijkse praktijk is er natuurlijk ook het noaberschap. Daar werd al even aan gerefereerd. Het is heel mooi 
zoals de mensen hier met elkaar samenwerken en om je heen staan op het moment dat er droefenis is, 
maar ook als er een feest is. Dat is heel bijzonder en dat heeft ook indruk op mij gemaakt. 

Als burgmeester heb je in eerste instantie heel veel goodwill. Dat voel en ervaar je als je bij de 
mensen komt en dat is ook heel positief en heel goed. Dat kun je in stand houden, naar mijn mening, 
door er veel te zijn, door tussen de burgers te staan en in gesprek te gaan met de mensen, uit alle lagen 
van de bevolking. 

Vervolgens een opmerking over onze samenwerking. Wij hebben elkaar net gevonden. Eerst was 
er de samenwerking tussen Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten. Als Twenterand dachten wij dat wij 
daar mooi bij zouden passen, dus ook wij hebben gesolliciteerd naar samenwerking met jullie. Dat is uit
eindelijk goed gekomen. Nu kan ik een heel verhaal beginnen over alle plannen die wij nebben, met de 
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drie K's: de kosten verlagen, de kwetsbaarheid binnen de organisatie verlagen en de kwaliteit van het 
werk verhogen, maar dat zal ik niet doen. Wij kunnen volgende week meteen beginnen en nadenken over 
de wijze waarop wij de drie K's verder zullen uitwerken. Wij doen dat op een pragmatische wijze. 

Voor de Regio geldt hetzelfde. Ook daar hebben wij een heel nauwe, maar goede samenwerking, 
waardoor wij elkaar kunnen versterken. FC Twente is al genoemd, vanwege een droevige gebeurtenis, 
maar ook dat is een symbool van de verbondenheid die hier in Twente is. Dat is voor mij, als Zuid-
Hollander, indrukwekkend om te zien. 

De Twentse cultuur betekent dat men gemoedelijk is, elkaar de ruimte geeft en niet te direct dingen 
zegt. Ik vind dat een heel interessante ervaring. Anneke, jouw achtergrond is een andere provincie, in 
een ander deel van Nederland, maar ik hoop dat jij de Twentse cultuur eveneens als heel interessant zult 
ervaren. 

Het afgelopen jaar heb ik met twee burgemeesters van Hellendoorn te maken gehad. Beiden had
den veel ervaring in het openbaar bestuur, dus ik heb hen af en toe gebeld om advies te vragen. Ik hoop 
dat ook wij een dergelijke goede samenwerking zullen krijgen. 

Namens de burgemeesterskring mag ik je een klein presentje overhandigen, te weten het boekje 
"Beschouw ons maar als een uitzondering". Dat gaat over gewone mensen op het platteland, maar wel 
mensen met een eigen karakteristiek, die ook heel goed kunnen discussiëren. Ik hoop dat je daarvan in 
de zomervakantie volop plezier zult beleven. 

(De heer Visser overhandigt daarop, onder applaus van de 
aanwezigen, het boekje aan mevrouw Raven.) 

9. INSTALLATIEREDE DOOR DE BURGEMEESTER, MEVROUW A.H. RAVEN. 

Mevrouw RAVEN (burgemeester): Commissaris van de Koningin, leden van de raad, wethouders, 
collega-burgemeesters, familie, vrienden, genodigden, dames en heren! Fijn dat u er allemaal bent. Hier 
sta ik dan, als uw nieuwe burgemeester. Na het afleggen van de eed en het ontvangen van de ambts
keten en straks nog de voorzittershamer, kan mijn werk als burgemeester van Hellendoorn beginnen. Ik 
kan u zeggen dat ik er ontzettend veel zin in heb. Vanmiddag ben ik hier fantastisch ontvangen. Wij 
werden met een koets door Nijverdal gereden. Er stonden enthousiaste mensen langs de kant van de 
weg. Daarna heb ik een ontmoeting met de raad gehad. Ook deze avond is fantastisch. Geweldig! Ik 
hoop dat ik alle fantastische woorden die over mij zijn gesproken, zal kunnen waarmaken. 

Toen ik op 19 april 2011 was voorgedragen door de gemeenteraad voor het burgemeestersambt 
van de gemeente Hellendoorn, kreeg ik geweldig veel reacties. Gelukkig allemaal positieve. Het viel op 
dat iedereen Hellendoorn associeerde met het attractiepark. Een knap staaltje werk om de gemeente zo 
op de kaart te zetten. Wel werd ik weer met beide benen op de grond gezet toen iemand dacht dat 
Hellendoorn de naam van het attractiepark was en niet de naam van een gemeente. Je kunt het ook te 
goed doen! 

Het bleef niet bij het attractiepark. De een vertelde mij over Ten Cate en de hightech-ontwikke-
lingen daar, de ander had het over de OLA-ijsfabriek en meldde mij dat vanuit Hellendoorn heel China 
aan de Magnums gaat. Of dat waar is, kan ik nog niet zeggen. Uiteraard kwamen ook de korhoenders 
aan bod en een paar sportievelingen wisten dat de gemeente ook op dat terrein veel te bieden heeft: 
mountainbiken, atletiek, hockey, tennis, veel voetbalverenigingen en natuurlijk het Ravijn, een prachtig 
zwembad met een topploeg waterpoloërs. Behalve over het attractiepark had iedereen het over de 
prachtige omgeving, waar je zo fantastisch kunt wandelen en fietsen en waar het mooi wonen is. 

Ik kan u zeggen dat ook wij sinds afgelopen zaterdag wonen in deze prachtige gemeente - vanaf 
nu: onze gemeente. Ernst en ik vinden het erg belangrijk om zo snel mogelijk deel uit te maken van deze 
gemeenschap. Wij huren tijdelijk, totdat ons eigen huis verkocht is. Niet de kinderen zijn het huis uit 
gegaan, maar wij. 

Solliciteren naar het burgemeesterschap van Hellendoorn doe je niet omdat Hellendoorn zo'n 
prachtige omgeving heeft, hoewel dat mooi meegenomen is. Ik heb gesolliciteerd naar het burgemeester
schap van deze gemeente om een aantal redenen. De gemeente heeft een mooie omvang, er is veel 
bedrijvigheid, er zijn enkele grote strategische projecten, er zijn levendige kernen met een groot buiten
gebied en ik wilde graag naar deze kant van het land. Mocht u iets in het dialect zeggen, vergist u niet en 
weest u op uw hoede, want ik versta u prima. 

In de profielschets voor de nieuwe burgemeester stond een kwalificatie die mij bijzonder aansprak. 
Ik ben ook heel blij dat verschillende mensen die kwalificatie vandaag hebben genoemd - de commissaris 
van de Koningin had het erover, evenals de vicevoorzitter van de raad - te weten het zijn van verbinder. 
Ik vind dat een burgemeester bij uitstek degene moet zijn die deze rol vervult. De burgemeester moet in 
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de eerste plaats een verbinder zijn tussen de raad en het college en ook tussen raad en college onder
ling. Goede verhoudingen zijn onmisbaar om samen iets tot stand te brengen. 

Toen ik vorige maand afscheid nam als lid van provinciale staten, heb ik gesproken over de taak 
van de volksvertegenwoordiger. Ik heb daarbij aangegeven dat het zijn van volksvertegenwoordiger geen 
gemakkelijke taak is, zeker niet in deze tijd. Er moeten immers altijd belangen worden afgewogen. Er is 
niets makkelijker dan als raadslid heel populistisch achter de hardste roepers aan te lopen, maar hoe 
behandel je de zwijgende meerderheid? Je hoort mensen roepen "not in my backyard", maar degenen 
die het eens zijn met bepaalde plannen, hoor je veel minder. Het is heel simpel om te zeggen: u vraagt 
en wij draaien. Het algemeen belang echter vereist vaak een ander geluid. Om daarvoor uit te komen, is 
lef nodig. Daarom is het zijn van volksvertegenwoordiger een grote verantwoordelijkheid. 

Ik zie ernaar uit om als uw voorzitter aan de slag te gaan. Uw fractievoorzitters heb ik al ontmoet in 
de vertrouwenscommissie en dat betekent dat ik met negen van de vijfentwintig raadsleden al wat inten
siever kennis heb gemaakt. De professionele werkwijze van de vertrouwenscommissie geeft mij alle ver
trouwen in een goede samenwerking in de toekomst. Dat geldt ook voor het college. 

Als ik het heb over de burgemeester als verbinder voor de gemeenteraad en de wethouders, dan 
geldt dat uiteraard ook voor de ambtelijke organisatie. Ambtenaren hebben het op het ogenblik niet ge
makkelijk. De politiek roept aan de ene kant dat veel taken van het Rijk naar de gemeenten moeten 
worden overgedragen. Aan de andere kant roept de politiek echter dat er, als er bezuinigd moet worden, 
eerst op het ambtenarenapparaat kan worden bezuinigd. Ik heb inmiddels heel wat ambtelijke stukken en 
nota's gezien, en ik constateer een prima kwaliteit. Juist in deze tijd is het belangrijk om gemotiveerde en 
creatieve mensen, de echte "dimmers", te behouden voor de organisatie. 

Een verbinder wil ik ook zijn naar de verschillende kernen van de gemeente, elk met hun eigen 
karakter. Tijdens mijn voorbereidingen hebben Ernst en ik al fietsend alle kernen bezocht. "Verbinder" 
betekent voor mij ook: zichtbaar zijn. Ik hoop dus dat u mij voor veel activiteiten zult uitnodigen. 

Ook wil ik een verbinder zijn richting het bedrijfsleven. Het is ontzettend belangrijk dat de motor van 
onze economie blijft draaien. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren, doe ik dat graag. De economische 
motor draait natuurlijk ook omdat wij een fantastisch buitengebied hebben, waar volop geboerd wordt en 
waar recreatie en toerisme bloeien. 

Daarnaast wil ik een verbinder zijn voor allerlei organisaties en instellingen in de gemeente op het 
gebied van welzijn, cultuur, sport en kerken. Ter voorbereiding op deze functie heb ik uiteraard veel gele
zen en veel gegoogeld. Ik ben onder de indruk van de talloze vrijwilligers die zich op vele terreinen in
zetten. Het noaberschap is vanavond al genoemd. 

Ten slotte wil ik ook een verbinder zijn richting de omliggende gemeenten, waarmee op een con
structieve manier wordt samengewerkt. Dat geldt ook voor de Regio en de provincie. Inderdaad weet ik 
hoe de provincie werkt. 

Kortom, ik wil graag de verbinder zijn naar de samenleving. Ik hoop ook dat u zich aan en met mij 
wilt verbinden. 

Ik begon met de reacties op mijn burgemeestersbenoeming. Onder meer werd er gezegd: "Wie 
kiekt altijd de kat uut de boom". Dat snap ik en daar is ook niets mis mee, maar ik hoop dat het kijken 
gauw omgezet wordt in daden, zodat wij er samen de schouders onder kunnen zetten. 

De echt Twentse reactie heb ik voor het laatst bewaard. Iemand vroeg me of ik de uitdrukking 
"kww" kende. U kent haar wel, ik kende haar niet, maar inmiddels ken ik haar ook: "kiek'n wat wordt". Dat 
geldt voor mij en voor u. Maar voor mij staat "kww" ook voor iets anders: "krek wa'k wou". 

(Applaus.) 

10. OVERDRACHT VOORZITTERSCHAP GEMEENTERAAD. 

De VOORZITTER: Mevrouw de burgemeester! Het moment is aangebroken dat u echt aan het 
werk moet. Ik draag nu het voorzitterschap van deze vergadering aan u over en overhandig u de voorzit
tershamer van deze gemeenteraad. De vergadering zal niet al te lang meer duren, daar hoeft u niet bang 
voor te zijn, maar de vergadering moet toch in ieder geval afgesloten worden. 

(De heer Scholten draagt daarop, onder applaus van de 
aanwezigen, de voorzittershamer over aan mevrouw 
Raven.) 

11. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE NIEUWE RAADSVOORZITTER. 

De VOORZITTER: Dames en heren! Er rest mij nu nog één taak, te weten het sluiten van deze 
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bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Hellendoorn. 

De VOORZITTER sluit daarop, te 20.30 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 
20 september 2011. 

De griffier, De voorzitter, 


