Marius Rietdijk (WO):
'Ik ben 'rijker geworden'
AMSTELVEEN - De oude
gemeenteraad nam jongstleden woensdag afscheid.
Veel hartelijkheden en een
enkele gemeenplaats. Burgemeester Van Zanen had
voor alle zestien vertrekkenden - van wie maar
liefst zeven PvdA'ers - een
persoonlijk woord. Slechts
één laureaat - Paul Regouin
(GroenLinks) werd gemeentelijk én koninklijk
onderscheiden. Het zegt iets
over de geringe duur van
het raadslid maatschap van
de anderen.
Een van de afzwaaiende
raadsleden was de VVD'er
Marius Rietdijk. Zijn afscheidswoord was het meest
oorspronkelijk en hilarisch.
Met milde ironie en een gezonde dosis zelfspot zette hij
er een punt achter. Bijgaand
de relevante passages.
[...]"Wat een ongelooflijk
verlies voor Amstelveen dat
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ze van mij afscheid moet nemen. Na alles wat ik voor de
stad gedaan heb. Maar wat
had ik nog meer kunnen
doen? We hebben met elkaar
zo'n tien procent financiële
ruimte. De rest wordt via het
gemeentefonds voorbestemd.
Zal ik de afgelopen tijd als
één van de 35 raadsleden, dat
is 1/35 van 10 procent invloed hebben gehad, dan is
dat 3 promille. Alsje dat inje
bloed hebt is het veel, maar
we worden zo wel bewust van
de relativiteit van onze macht
en ons bestaan."
"Het is dus niet zo'n groot
verlies dat Amstelveen mij
zal moeten missen. Maar
voor mij is het wel een groot
verlies. Want ik zal jullie
moeten missen. Gemeenteraadswerk is bijzonder, Je
wordt er ingezogen. Het laat
je niet meer los. Dat merkte
ik vier jaar geleden toen ik
afscheid moest nemen, maar
terug mocht komen. Je bouwt
een band op met mensen.
Met je kiezers, met groepen
in de samenleving, met bedrijven en instellingen."
[...]"Het is een soort verslaving, de politiek. Dat komt
omdat het zo afwisselend is.
De wind waait uit verschillende richtingen. Dan weer
vorm je coalities met die
groep, dan weer met de ander. Je weet nooit wat er gebeurt, net als achter de gokkast. Maar hier word je rijker
van." [...]

Milde ironie rond achilleshiel
AMSTELVEEN - De
VVD'er Marius Rietdijk
werd jongstleden woensdag
weer benoemd als gemeenteraadslid omdat de liberaal
Herbert Raat als wethouder
tot en college toetrad en dus
de raad verliet.
Rietdijk nam enkele weken
geleden afscheid als raadslid
omdat hij nét op een onverkiesbare plaats had gestaan.
Hij deed dat met een oorspronkelijke en hilarische
speech, waarin spot en zelfspot om voorrang streden.
Voor zijn herbenoeming had
hij ook een kort woord voorbereid, maar een overvolle'
agenda stak daar een stokje
voor.
Op verzoek mag deze krant uit
de speech publiceren. Bijgaand een aantal passages.
Over zijn (lage) plaats op de
kieslijst had Rietdijk willen
zeggen dat het VVD-bestuur
daarmee bedoeld had dat hij
de VVD-fractie zou motiveren
een goede campagne te voeren. "Landelijke ontwikkelingen doen mensen besluiten
welke partij zij plaatselijk kiezen. Maar met een goede campagne kan net één extra zetel
worden binnengehaald." Hij is
het bestuur en zijn fractiegenoten erkentelijke voor deze
I aanpak.
Ook benoemde hij, weliswaar
in milde ironie gedompeld, de
achilleshiel van dit college:
"Nu in de raad de coalitie net
een halve zetel meerderheid
heeft, (de helft van 37 raadsze-
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tels is 18,5 en de coalitie
steunt op 19 zetels, aldus Rietdijks ijzeren logica) is het verleidelijk om een eenmansfractie te starten. Dan kan ik een
scharnierfunctie vervullen. De
Amstelveense politiek gaan
dicteren. Eindelijk échte veranderingen doorvoeren. Maar
dat kan ik altijd nog doen."
"Als mijn partijgenoten niet
aardig genoeg voor mij zijn,
sluit ik me graag aan bij de

oppositie. Want laten we eerlijk zijn - en dat is niet altijd
gemakkelijk voor een politicus
- de standpunten van alle partijen liggen niet heel ver uit elkaar. We kunnen er met alle
partijen tegelijk uitkomen. En
de komende jaren met de collegevoorstellen instemmen na
constructieve input. Ik kijk
uit naar de mooie samenwerking."

