
Afscheid Han ter Maat als Wethouder op 25 mei 2018 
 
Beste mensen, 
 
Op 14 mei 2014 ben ik geïnstalleerd als wethouder van Wageningen en vorige 
week, maandagavond 14 mei 2018, heb ik mijn wethouderschap beëindigd. 
Dus precies 4 jaar lang heb ik deze stad mogen besturen.  
 
En met een portefeuille waarmee je echt wel van de straat bent: zowel qua 
omvang als qua inhoud. Ruimte is schaars en betekent dus kiezen. Of dat nu is 
voor wonen, verkeer, sport, groen, parkeren, binnenstad of natuur. Het 
betekent staan voor het besluit waar je als wethouder verantwoordelijk voor 
bent en dat besluit uitleggen aan degenen die het aangaat. En dat heb ik ook 
gedaan, ook al was dat soms lastig en spannend. 
Maar ik vond het echt geweldig om voor iedereen in mijn stad wethouder te 
mogen zijn. Een voorrecht! Dan weet u dat vast!  
 
Van de installatie op 14 mei 2014 herinner ik mij in het bijzonder nog drie 
dingen. 
Als eerste mijn persoonlijke bijdrage aan die raadsvergadering in. Die bestond 
uit het voordragen van het gedicht “Liedje” van Judith Herzberg. De inhoud van 
dat gedicht is voor mij een leidraad in mijn leven, hoe moeilijk dat soms ook is. 
Omdat ik de laatste tijd de indruk heb gekregen dat de inhoud ervan niet bij 
iedereen goed is doorgekomen, zal ik “Liedje” straks aan het einde nog een 
keer voordragen maar dan op een andere wijze. Wie weet kom ik dan beter 
over. Je weet maar nooit waar dat goed voor is…… 
 
Het tweede betreft een opmerking van de toenmalige fractievoorzitter van de 
ChristenUnie en nu zelf wethouder. Hij was toen nog blij was met mij als 
wethouder. Dat had vandoen met mijn vergevorderde leeftijd van destijds t.w. 
63 jaar. Hij rekende hij uit dat ik bij een eventueel afscheid in 2018 geen recht 
zou hebben op wachtgeld op kosten van de gemeente. De CU was namelijk 
altijd scherp op de uitgaven, zo vernam ik nadien. En inderdaad: ik ben nu 67 
jaar en dat scheelt de gemeente veel geld. Maar ja…. “Het kan verkeren”, zei 
Brederode al, als ik die opmerking toen over de kosten voor de gemeente afzet 
tegen de kosten voor een extra wethouder nu en het wachtgeldrisico in de 
toekomst. Ook bij de CU is het hemd soms nader dan de rok……… Maar 
misschien was het wel een grapje. Dat kan natuurlijk ook. 
 



Als laatste herinner ik mij nog de vraag van de toenmalige fractievoorzitter van 
het CDA. Hij vroeg mij toen: ”Wat neem je je voor om de komende vier jaar te 
doen”. Mijn antwoord was: “Mezelf blijven”.  
Dat “Mezelf blijven” is me redelijk afgegaan. Bij een zeer beperkt aantal 
dossiers was dat lastiger, omdat de persoon van Han dan toch samen moest 
vallen met die van wethouder Han; en dat kraakte heel soms van binnen.  
 
Maar we hebben als coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en de Stadspartij, 
de rit volledig uitgezeten. En dat was niet eens een helse opgave. Natuurlijk 
ben je het gedurende vier jaar als bestuurders niet altijd helemaal met elkaar 
eens, maar collegiaal bestuur vergt ook dat je over partijpolitieke grenzen heen 
kijkt in het belang van de stad.  
Achteraf bezien is het “Mezelf blijven” me meegevallen. Maar dan heb ik het 
wél over de periode van vóór de afgelopen verkiezingen.  
 
De verkiezingsuitslag op 21 maart jl. in onze stad was een mooie voor de toen 
nog bestaande coalitie. GroenLinks had stemmen én een zetel gewonnen. De 
Stadspartij had stemmen gewonnen zonder zetelwinst en D66 wat stemmen 
verloren zonder zetelverlies. Al met al werd GroenLinks de grootste met 6 
zetels, de Stadspartij ging door de stemwinst naar plek 2 en D66 naar plek 3, 
maar wel allebei met 5 zetels. Op grote afstand werden deze drie partijen 
gevolgd door de andere oppositie-fracties: met 2 zetels ( PVDA, VVD en 
Connect) en met 1 zetel ( CDA, SP en CU). 
 
Vanuit het perspectief van de stemmers en inwoners van onze stad een 
overduidelijke uitslag. Een blind paard kan dat zien! Je hoeft echt niet 
gestudeerd te hebben om op basis van deze uitslag te voorzien en in te voelen 
wat de kiezers in de stad voor ogen hadden: een opdracht van de stemmers 
aan de lijsttrekkers en onderhandelaars om met dezelfde coalitie – en dat zou 
dan ook met dezelfde wethouders zijn - verder te gaan. Of in ieder geval de 
samenwerking voor de komende vier jaar weer te zoeken.  
 
Tot mijn verbijstering en ongeloof is er na 21 maart met ons als coalitiepartner 
echter geen enkel inhoudelijk gesprek geweest. Tijdens de openbare 
onderhandelingen is geen enkele poging ondernomen om te onderzoeken of 
we met de toen zittende coalitie verder konden gaan. Evenmin is in het 
openbaar of anderszins aangegeven waarom GroenLinks, met D66 in het 
kielzog, de Stadspartij links of rechts heeft laten liggen. Als het nu zo was 
geweest dat de collegeleden in de achterliggende jaren rollebollend over straat 
waren gegaan of dat de sfeer tussen de betreffende fracties in de raad 



chronisch te snijden zou zijn geweest, dan kan ik dan nog vatten. Maar dan nóg 
leg je dat in alle openbaarheid uit aan de stad en haar kiezers, als je tenminste 
transparant pretendeert te zijn. 
 
Tot op de dag van vandaag krijg ik nog altijd van heel veel mensen in de stad 
vragen: ”Wat is er gebeurd? Wat speelt er allemaal? Waarom is er niet 
onderhandeld met jullie? Waarom zitten jullie en zit jij niet meer in het nieuwe 
college ondanks de winst? Stemmen heeft zo toch geen enkele zin meer: ze 
doen toch maar? Op wie moet ik nu de volgende keer stemmen als mijn stem 
op jullie geen nut heeft? Jullie hebben toch ook gewonnen en zijn de tweede 
partij geworden? De uitslag is toch duidelijk? Of is het een persoonlijke 
afrekening? Spelen er dingen die wij niet mogen weten?“.  
 
Op al deze vragen van inwoners van onze stad moet ik nog steeds het 
antwoord schuldig blijven. Eenvoudigweg omdat ik het niet weet. Maar de 
vragen begrijp ik wel heel goed. 
 
Want het zonder enig gesprek en zonder enig uitleg de Stadspartij buitenspel 
zetten is niet uit te leggen; het heeft niets met transparantie en met 
democratie te maken. Het getuigt evenmin van respect voor de kiezers in onze 
stad. En dat hoor ik overal terug. Als dit een nieuwe vorm is van de voorgestane 
democratische vernieuwing van het huidige college, dan maak ik me zorgen 
over de saamhorigheid in onze stad en vrees ik het opkomstpercentage bij de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen. Verbinding aangaan is iets dat we zeker 
in deze tijd en juist op lokaal niveau nodig hebben.  
 
Als GroenLinks en D66 de Stadspartij per se had willen lozen, was dan de 
onderhandeling ingegaan en had voor mijn part onuitvoerbare, dus voor ons 
onacceptabele, eisen gesteld in die onderhandelingen; dan waren wij 
afgehaakt. Maar dan hadden we allen eenzelfde verhaal richting de stad en 
onze achterbannen. Nu heeft niemand dat verhaal. Dus speculaties overal in de 
stad. Een gemiste kans vind ik dat! 
 
Vanwege die gang van zaken heeft het mij de laatste weken heel veel moeite 
gekost om mezelf te blijven. En ik moet u zeggen: dat is me ook niet tot het 
einde toe gelukt. Ik had na 21 maart als persoon andere stappen willen zetten 
dan die ik als demissionair wethouder - zo vond ik - moest maken. Maar ik vond 
het belangrijk dat ik de Stille Tocht op 4 mei als wethouder van de Stad der 
Bevrijding kon meemaken om zo de strijders en gevallenen te herdenken. En ik 
ben achteraf ook heel erg blij dat ik dat - samen met mijn partner - heb gedaan. 



 
Die zes weken na de verkiezingen zijn de zwaarste weken van mijn 
wethouderschap geweest. Zwaarder dan de vier jaren ervoor. En ze hebben 
voor mij helaas ook een grote schaduw geworpen over het beeld dat ik had 
over de collegiale samenwerking gedurende die periode. Dat komt in het 
bijzonder omdat er met mij als toenmalige collega-wethouder in de weken na 
de verkiezingen geen enkel woord is gewisseld over de keuze, strategie of 
overwegingen om ons als Stadspartij en mij als beoogd wethouder buitenspel 
te zetten. Wekenlang radiostilte, terwijl je wel als college nog vijf keer 
vergadert, met elkaar de stad moet besturen en ook nog op één werkkamer 
zit……………. Dat is zó niet mijn stijl! Daar kan - en wil - ik niet mee omgaan en 
daarom zijn die zes weken voor mij de zwaarste weken geworden.  
 
Ook in politieke zin vind ik het heel betreurenswaardig dat het zo verlopen is. 
Betreurenswaardig omdat we als stad voor opgaven staan waar breed 
maatschappelijk draagvlak onder alle inwoners essentieel is: bijvoorbeeld het 
samenleven met vele verschillende groepen inwoners in onze stad, het sociaal 
domein, betaalbare woningen voor een ieder en de klimaatambities. En de 
Stadspartij had die brug kunnen slaan. De onderhandelaars van GroenLinks en 
D66 hebben ook hier een grote kans gemist.  
 
Sinds de afgelopen verkiezingen wordt door velen in ons land in het algemeen 
gewaarschuwd voor een situatie dat er onderling begrip verdwijnt tussen 
bevolkingsgroepen met enerzijds hoge inkomens en hoog opgeleiden – zoals in 
het algemeen de GroenLinks en D66 stemmers – en anderzijds lager opgeleiden 
en mensen met lagere inkomens. Dat speelt zich in het bijzonder af tussen de 
zg. strook genaamd “Kennisland” en de rest van Nederland. Die strook loopt 
grofweg van Amsterdam via Utrecht, Wageningen, Renkum, Arnhem en 
Nijmegen. Het is een risico dat op landelijk niveau speelt, maar dat ook in onze 
stad zélf al decennia lang aanwezig is en nog nadrukkelijker gezien het relatief 
grote aandeel studenten op de stemgerechtigde bevolking.  
Bruggen slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen is dan nodig en dat 
had ik graag nog vier jaar willen doen. Maar die kans hebben de 
onderhandelaars van GroenLinks en D66 de Stadspartij en mij bewust niet 
gegund. Ook dat vind ik voor onze stad bijzonder jammer. Want deze stad gaat 
mij aan mijn hart en juist daarom was het een voorrecht voor mij om deze vier 
jaar te mogen besturen! 
Dat zij gezegd! 
 
Ik ga nu een paar mensen bedanken, voordat ik afsluit met het Liedje . 



 
Om te beginnen iedereen met wie in waar dan ook in de stad heb 
samengewerkt: individuele burgers, sportclubs, sporters, 
binnenstadondernemers, belangenorganisaties, wijkcomité’s, etc. Te veel om 
op te noemen. Dus daarom stop ik nu ook maar. 
 
Verder alle kiezers die op de Stadspartij hebben gestemd en in het bijzonder de 
434 stemmers op mij. Dank voor het vertrouwen. Ik kan nu voor u niet doen 
wat ik nog zou willen. Maar wie weet in 2022: ik ben dan immers pas 71 jaar! 
 
Vervolgens: de burgemeester.  
Bedankt voor uw woorden van zonet! 
Ik ga onze samenwerking missen!   
Dank je wel Geert. 
 
Ook Rien Bor wil ik bedanken voor zijn steun en goede samenwerking. En voor 
zijn speech die hij als fractievoorzitter van de Stadspartij bij mijn afscheid in de 
raad op 14 mei jl. heeft gehouden. Die is nog te beluisteren, zo heb ik begrepen 
en dat is de moeite waard, kan ik u zeggen.  
Dank je wel Rien! 
 
Vervolgens ook de fractie van de Stadspartij die mij de gelegenheid heeft 
gegeven om van deze stad vier jaar lang wethouder te mogen zijn. Een 
geweldige ervaring was dat!  
Marike van der Leeden, Dicky Stijns en in een latere fase ook Lara Minnaard en 
Klaas de Weerd: dank jullie voor de steun die ik heb mogen ervaren. En ik blijf 
jullie de komende jaren vanzelfsprekend gevraagd en vooral ongevraagd 
adviseren en van mijn opmerkingen voorzien. En jullie kunnen altijd bij mij 
aankloppen! 
 
Verder alle mensen van de facilitaire dienst en catering van de gemeente: het 
zijn er heel velen!  
Met jullie inzet is het vertoeven in het Stadhuis een aangenaam verpozen: op 
welk tijdstip van de dag ook. Dank voor jullie goede zorgen en ook vandaag 
weer. En beide Karin’s voor het voorbereiden van deze middag. 
 
Een aantal ambtenaren met wie ik persoonlijk en functioneel veel gedeeld heb 
in hele lastige dossiers, heb ik al langs andere weg al bedankt. 
 



Rest mij mijn secretaresse Henriette te bedanken en Karin als mijn 
bestuursadviseur. 
Dank jullie beiden voor het op de been houden van een wethouder die heel 
veel wilde, overal wilde zijn en dan vergde nogal wat, Henriette!  
Dank je wel.  
En jij bedankt voor je adviezen als bestuursadviseur, Karin!  
 
En Ron: “dank je wel “ dat jij mij vorig jaar Karin hebt “gegeven”.  Ik wens je 
sterkte met de stappen die je in de ambtelijke organisatie nog moet gaan 
zetten: noodzakelijke stappen in mijn visie.  
Ik hoop dat jij de steun ook van het nieuwe college hebt voor de te treffen 
maatregelen, zoals je hopelijk van mij hebt ervaren in het achterliggende jaar 
sinds jouw aantreden als interim gemeentesecretaris in de loop van 2017.  
 
En als allerlaatste….. mijn dank richting mijn geweldige dame, Marianne!  
Klasse van jou dat jij de afgelopen twee jaar en de laatste weken zo dicht bij mij 
wilde zijn en blijven: niet alleen thuis -  en dan hoofdzakelijk bij mij hier in 
Wageningen en heel weinig bij jou - maar ook tijdens mijn optredens in de stad 
als wethouder.  
Dank je wel, Marianne! Je bent geweldig!! 
 
Voor andere optredens heb ik nu weer meer tijd.  
Dus op naar de piano voor het “Liedje”.  
 
Dan is mijn cirkel rond:  
Van de voordracht op 14 mei 2014 tot het voordragen nu op 25 mei 2018.  
Ik heb het Liedje van wat akkoorden voorzien zodat het te zingen is.  
Wel andere dan wijlen Erik van der Wurff ooit voor Herman van Veen heeft 
gedaan……   Maar ja, ik doe het ook voor mezelf… 
 
Het ga u allen goed!                                                                       
 
LIEDJE Judith Herzberg  
 

Lieg alsjeblieft niet tegen me 
niet over iets groots niet over iets 
anders. Liever hoor ik het 
vernietigendste dan dat je liegt 
want dat is nog vernietigender.  
 
Lieg niet over liefde 
iets dat je voelt of iets dat je 



zou willen voelen. Liever word ik 
bedroefd dan dat je liegt 
want dat is nog bedroevender. 
 
Lieg niet tegen me over gevaar 
want ik voel toch je angst 
en wat ik gewaar word is waar 
of ik ken je niet en dat 
is nog gevaarlijker. 
 
Lieg niet tegen me over ziekte 
liever kijk ik die diepte in  
dan dat ik mij verlies in één  
van jouw lieve verzinsels 
want daarmee verlies ik me dieper. 
 
Lieg niet tegen me over sterven 
want zo lang we er zijn  
vind ik dat toegangsloze 
niet mededelen wat je denkt 
erger en zo veel doder.  

 
Han ter Maat 25 mei 2018 
 

 
  
 

  


