
14 mei 2018 Afscheidstoespraak van Rien Bor bij afscheid wethouder Han ter Maat 

 

Voor een eenvoudig raadslid, met een gemiddelde generieke kennis van wat er allemaal gebeurt in de 

samenleving is het vaak een hele opgave om de meer dan ingewikkelde raadsstukken te lezen. 

Achtergrondstukken die nodig zijn om beslissingen te nemen en ook nog eens geschreven zijn door 

personen met expertise op dat bepaalde terrein. Althans, dat laatste mag je aannemen. 

De Stadspartij heeft daarom in de loop der jaren een behoorlijk aantal personen om zich heen 

verzameld die de fractie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Die de fractie leren hoe teksten 

te duiden, die wijzen op alternatieven en die de fractie wijzen op inconsistenties en soms regelrechte 

fouten. Sommigen van hen doen dat volstrekt anoniem, anderen vinden het niet erg wanneer hun naam 

genoemd wordt. 

 

In het domein van de Ruimtelijke Ordening raadpleegden we jou regelmatig, Han. Jij was daar ook de 

meest aangewezen persoon voor. Afgestudeerd Nederlands Recht te Leiden, afgestudeerd 

Milieuhygiëne te Wageningen en een schat aan ervaring in het publiek domein als hoofd afdeling 

stadsontwikkeling van de gemeente Arnhem als hoofd afdeling Industriële Bedrijvigheid en 

Milieuzorg van de provincie Gelderland. Jij wist als geen ander hoe raadsleden, wethouders en 

gedeputeerden bediend wilden worden met leesbare stukken vanuit het ambtelijk apparaat. 

 

Juist die Bestemmingsplannen, BKP, anterieure contracten, structuurvisies en noem al die documenten 

maar op die een eenvoudig raadslid over zich uit gestort krijgt, leidden in ieder geval bij onze fractie 

vaak tot diepe zuchten. Jij gaf dan uitleg, gaf aan dat wat er opgeschreven was juist of niet juist was en 

je gaf ons materiaal om zinnige opmerkingen in de raad te maken. Het zal een jaar of zes geleden zijn 

dat we weer eens les van je kregen en dat je je weer eens boos maakte over de onzin die je voorganger 

had laten opschrijven. Ik zei toen: Han, weet je wat jij moet doen, je moet gewoon steunfractielid 

worden, dan kun je zelf tijdens de voorbereidende besprekingen je zegje doen. 

 

Het mooie aan onze wethouder is dat hij is zoals hij is. ‘What you see is what you get”. Hoe zo 

emoties verbergen? Kreten als: ‘tsjonge, jonge, jonge, je zou toch met stenen gaan gooien’, vlogen 

over tafel als hij boos was. Vaak ondersteund met krachttermen die in het gemeentehuis niet 

uitgesproken mogen worden. Maar bij successen, zo blij als een kind en daarna genietend van een 

biertje. Of intens verdrietig, wanneer hij vindt dat hem onrecht aangedaan is of wanneer blijkt dat 

vriendschap geen echte vriendschap blijkt te zijn. 

 

Han, je deed het prima als steunfractielid en toen de Stadspartij bij de verkiezingen van 2014 vijf 

zetels binnenhaalde en ik juist in de onderhandelingsfase enige tijd in het buitenland was, 

promoveerden we jou tot onderhandelaar. Omdat je voorganger aangaf aan een andere portefeuille toe 

te zijn, schoven we je naar voren voor de portefeuille RO. Daar hebben wij (en de stad) geen spijt van 

gehad. Talloze vastgeroeste dossiers werden vlot getrokken, je was zeer benaderbaar en je paste 

precies in de filosofie van de Stadspartij die zegt dat: 

- een politieke partij is meer dan alleen vergaderen in het gemeentehuis, 

- en dat een ombudsfunctie weldegelijk thuis hoort in de lokale politiek. 

 

Dat was ook de reden dat het onderdeel Bestuursstijl (de manier waarop inwoners vanuit het 

gemeentehuis bediend zouden moeten worden en de manier waarop het ambtenarenapparaat zou 

moeten werken) door de Stadspartij werd opgeëist. Ook bij dat onderdeel van je uitgebreide 

portefeuille, heb je enorm je nek uitgestoken. Juist op dat gebied heeft jouw doorzettingsvermogen tot 

grote veranderingen geleid. Juist die verandering van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’ is voor de cliënten van 

het gemeentelijk apparaat (de inwoners dus) van groot belang. 

 

Han, de hele fractie van de Stadspartij, 

wat zeg ik: alle leden en bestuur van de Stadspartij, 

wat zeg ik: alle kiezers die speciaal op jouw gestemd hebben, 

wat zeg ik: iedereen die op de Stadspartij gestemd heeft, 



wat zeg ik: ook heel veel anderen die niet op de Stadspartij gestemd hebben of helemaal niet zijn gaan 

stemmen, balen verschrikkelijk. 

Ik loop al enige tijd mee, maar een wethouder met zo’n doorzettingsvermogen, inzet en kennis en 

kunde heb ik nog niet meegemaakt. Het is doodzonde dat de volgende vier jaar, waarin je jouw kennis 

nog aan de stad had willen geven, je niet gegund zijn. Ondanks de verkiezingswinst en ondanks dat we 

de tweede partij van de stad zijn. 

 

Han, weet dat velen jouw inzet bijzonder gewaardeerd hebben, met de fractie van de Stadspartij 

voorop! Bedankt voor je inzet! 

 


