Korte rede van prof.dr. Luigi van Leeuwen
ter gelegenheid van zijn installatie als (waarnemend) burgemeester van Wassenaar
1 december 2005
Dames en Heren,
Enige weken geleden had ik niet het minste vermoeden, dat ik hier zou staan om geïnstalleerd te worden als
burgemeester van Wassenaar. Het was een complete verrassing, omdat ik voor mijzelf bij mijn pensionering in
Zoetermeer ook afscheid van het ambt had genomen. Gaarne wil ik Hare Majesteit de Koningin bedanken voor
het vertrouwen, dat zij met deze benoeming in mij stelt. Deze plechtigheid heeft een sober karakter. Met mijn
installatie komt een einde aan het burgemeesterschap van mijn voorganger, Herman van den Muijsenberg. Ik stel
er prijs op hem te bedanken voor zijn werkzaamheden ten behoeve van deze gemeente.
Mijn benoeming is een feit geworden, nadat ik met vertegenwoordigers van uw raad en het college heb
kennisgemaakt en zij mij hun vertrouwen hebben geschonken. Wij hebben met elkaar gesproken over mijn
activiteiten. Ik heb daarbij verklaard, dat ik van hogerhand geen boodschappenbriefje heb meegekregen. Mijn
werkwijze is dat ik al lezende en overleggende mijn weg tracht te vinden, en zo zal doen wat mijn hand te doen
vindt. Van belang is dat uw raad en het college deze nog maar driemaanden durende zittingsperiode goed
afsluiten en tevens de basis leggen voor een goed functioneren van de opvolgers. Welke spagaat- of
scharnierfunctie de burgemeester ook in ons duale bestel vervult, ik zal die als een vrij man, boven de partijen
staand invullen.
U heeft er aan het begin van deze periode voor gekozen enige zware trajecten in te zetten en het is het waard die
ook tot een goed einde te brengen. Het willen zijn van regiegemeente heeft niet alleen materiële en personele
gevolgen, maar ook culturele. Regie voeren houdt in de hoofdlijnen van beleid in het oog te houden en de
uitvoering los te laten. Zo’n insteek, mits goed doordacht, schept ruimte niet alleen in middelen, maar juist voor
een nieuw élan. Ook de invoering van de duale besluitvorming is hiervoor bedoeld. Transparant, doelgericht en
meetbaar beleid, dat vraagt de wetgever van ons. Regelmatig onderlinge afstemming tussen de gemeentelijke
bestuursorganen is een vereiste. Ook tussen de bestuursorganen en onze ambtelijke medewerkers is een klimaat
van vertrouwen wezenlijk. Ik zal dit gaarne – voor zover daar al geen sprake van zou zijn – bevorderen.
Het gemeentebestuur van Wassenaar heeft ook externe rollen te spelen. Allereerst naar zijn burgers. Uit reacties
blijkt mij, dat die burgers na de recente gebeurtenissen van u en mij verwachten, dat wij goed bestuur leveren.
Onze buurgemeenten verwachten een coöperatieve opstelling bij de vraagstukken, die binnen en buiten
Haaglanden spelen. Het politiebestel komt ter discussie, evenals de brandweer samenwerking. Ten noorden van
Wassenaar ontstaat een nieuwe stad, waar tegenover wij niet onverschillig staan. Onze verhouding tot
Voorschoten is bij de laatste begrotingsbehandeling aan de orde geweest. Wassenaar moge qua inwonertal niet
groot zijn, op vele terreinen versterkt Wassenaar het vestigingsklimaat van Haaglanden en de Randstad-Holland.
Laat ons dat zò houden en waar mogelijk versterken.
Ons devies daarbij, ontleen ik aan ons aller voetbal- en talenwonder Johan Cruyff , “Je moet schieten anders kan
je niet scoren!”
Dames en heren, wij gaan aan het werk, ik dank u voor uw aanwezigheid en uw vriendelijke woorden en sluit
deze buitengewone raadsvergadering.

