
Burgemeester Ina Leppink verlaat
Montferland met een goed gevoel
‘De organisatie 
staat en 
financieel doen 
we het goed’
Door Susan Wiendels

MONTFERLAND - Gemeente Mont-
ferland is de eerste en laatste ge-
meente waar Ina Leppink (63) als 
burgemeester aan het roer staat. 
Op 1 januari 2017 geeft ze na bijna 
twaalf jaar de burgemeestersha-
mer over aan Peter de Baat. Eén 
ding is zeker: Ina Leppink gaat de 
geschiedenisboeken in als burger-
vader én burgermoeder van Mont-
ferland. Een laatste gesprek.

1 januari 2017 bent u 
burgemeester af. 
Dat wordt duimendraaien!
Lachend: “Nee hoor, dat zal mij ab-
soluut niet overkomen. Ik heb me 
nog geen minuut van mijn leven 
verveeld. Ik heb zoveel interesses. 
Ik zit al in de Raad van Toezicht 
van een ROC, op 1 januari komt er 
nog een Raad van Toezicht bij.
Daarnaast sta ik open voor andere 
commissariaten en waarnemer-
schap. Ik vind het wel fijn dat ik 
dan niet meer zeven dagen in de 
week 24 uur per dag beschikbaar 
hoef te zijn. Ik heb mijn werk altijd 
met veel liefde en plezier gedaan 
en ik ben altijd heel dankbaar 
door de mensen ontvangen. Maar 
het is wel een aanslag geweest op 
mijn privéleven. Mijn moeder en 
schoonmoeder leven nog. Het 
wordt straks allemaal wat gemak-
kelijker om daar meer tijd aan te 
besteden, naast mijn man, kinde-
ren en kleinkinderen. Mijn agenda 
was altijd leidend.”

Wat was uw missie toen u in 
2005 aan deze job begon?
“Ik kreeg twee grote opdrachten 
mee: de organisatie onder één 
dak brengen in een nieuwe ge-
meentehuis en een keuze maken 
tussen de Regio Achterhoek en de 
Stadsregio. Zo werd het letterlijk 
gezegd.”

Het nieuwe gemeentehuis is 
gerealiseerd. Deel 1 van de 
missie geslaagd?
“Het heeft lang geduurd, voor-
dat het nieuwe gemeentehuis er 
kwam. Maar als ik het over zou 
moeten doen, zou ik dezelfde weg 
bewandelen. Het had tijd nodig 
om draagvlak onder de bevolking 
te creëren. Natuurlijk kun je geen 
35.000 mensen tevreden stellen, 
maar wel de grote meerderheid. 
Uit tevredenheidsonderzoeken 
onder de inwoners blijkt dat we 
dat goed gedaan hebben. Ook in-
tern is het hele proces goed verlo-
pen. Er staat hier een organisatie 
die goed werk levert en financieel 
staan we er goed voor.”

En deel 2 van de missie? 
Didam was lid van het KAN, 
Bergh van de Regio Achterhoek. 
De Stadsregio bestaat niet meer 
en binnenkort stapt Montferland 
uit de Gemeenschappelijke 
Regeling van de Achterhoek. 
Jullie hebben jarenlang van 
twee walletjes gegeten. 
Gedecideerd: “Ik weet nog dat 
ik in mijn inauguratierede mijn 
twijfels uitsprak over de nood-
zaak van die keuze. Eigenlijk ben 
ik nog steeds dezelfde mening 
toegedaan als in 2005. Als je naar 
de grote onderwerpen kijkt, dan 

horen recreatie en toerisme meer 
bij de Achterhoek en economie, 
mobiliteit, ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting meer bij Arn-
hem-Nijmegen. Ik noem het ze-
ker niet van twee walletjes eten. 
We hebben aan beide kanten al-
tijd volledig alle kosten betaald. 
Dat was bestuurlijk en financieel 
niet meer te behappen. Toen de 
Stadsregio ruim twee jaar geleden 
formeel ophield te bestaan, was 
dat het moment dat de raad ook 
kritisch naar onze deelname aan 
de Gemeenschappelijke Regeling 
van de Regio Achterhoek ging kij-
ken. Op economisch gebied spe-
len zoveel ontwikkelingen. Dat is 
niet primair de Regio Achterhoek. 
Daarom hebben we gezegd ‘We 
stoppen met de Gemeenschap-
pelijke Regeling Achterhoek’. We 
blijven wel samenwerken, maar 
we stappen uit de Gemeenschap-
peljke Regeling.”

De Achterhoekse gemeenten 
zijn daar niet blij mee.
“De gemeenten denken daar ver-
schillend over.”

Wat was uw absolute 
hoogtepunt als burgemeester?
“De opening van het nieuwe ge-
meentehuis. En de ontwikkeling 
van de bedrijventerreinen. Al die 
hectares, dat is ons maar mooi ge-
lukt.”

Dat klinkt zakelijk voor iemand 
die als burgermoeder wordt 
getypeerd.
“Binnen deze gemeente heb ik zo-
veel culturele activiteiten meege-
maakt. Kermissen, schuttersfees-
ten. Ik heb geen Didams schut-
tersfeest gemist. Alleen de zondag 
al als ruim 1.400 mensen voor je 
paraderen. Prachtig. Daar kun je 
er niet eentje van uithalen. Nou 
vooruit. Het Europees kampioen-
schap vendelen in Zeddam met 
1.046 deelnemers. Die ambiance 
en het niveau. Geweldig!”

Pluimen uitdelen. 
U bent er goed in.
“Niet iedereen komt in aanmer-
king voor een koninklijke onder-
scheiding. Er was hier nog niets 
voor mensen die een bijzondere 
daad of prestatie hadden verricht. 
Toen heb ik de ‘Pluim van de bur-
gemeester’ bedacht. Om mensen 
toch even in het zonnetje te zet-
ten, omdat ze het verdienen. Daar-
naast nodig ik elk jaar alle gouden 
bruidsparen op het gemeentehuis 
uit voor een kop koffie. Dit jaar zijn 
het er maar liefst 160. Die kun je 
niet allemaal een privébezoekje 
brengen. Dat is niet te doen. Maar 
toch vind ik het iets bijzonders. 
Daarom komen ze hier op koffievi-
site. Iedereen gaat op de foto. Dat 
is zo leuk.”

Enthousiaste woorden. 
Toch waren er ook dieptepunten.
“Het verongelukken van een kind. 
Als je dan als burgemeester iets 
kunt toevoegen, dat is ontzettend 
dankbaar. Een groot drama was 
natuurlijk de gasexplosie, waarbij 
twee jongens hun ouders verlo-
ren en dakloos werden. Hoe de 
gemeenschap dat heeft opgepakt 
en de jongens weer een dak boven 
hun hoofd kregen, is fantastisch.”

Montferland zoekt een ‘spel-
verdeler’ als uw opvolger. Iemand 
die het bedrijfsleven goed kent 
en de kansen en mogelijkheden 
van de geografische ligging van 
Montferland optimaal weet te 

benutten en anderen in ‘gang’ 
zet. Heeft u daar iets aan toe te 
voegen?
“Intrinsieke motivatie voor men-
sen. Dat geldt natuurlijk voor alle 
burgemeesters, maar hier in het 
bijzonder. In Montferland heerst 
een bloeiend verenigingsleven 
en de leefomgeving is hecht en 
sociaal. Ik heb het nooit inferieur 
gevonden om lintjes door te knip-
pen. Dat betekent iets voor men-
sen. Als bestuurder ben je er pri-
mair voor je inwoners.”

Heeft u een gouden tip voor uw 
opvolger?
“Blijf altijd jezelf. Men zei wel 
eens tegen mij ‘het is goed om als 
burgemeester een gezonde por-
tie wantrouwen te hebben.’ Maar 

zo zit ik niet in elkaar. Van nature 
vertrouw ik mensen. Dan ben ik je 
wel eens teleurgesteld, ja. Maar ik 
kan recht uit mijn hart zeggen dat 
ik hier een mooie tijd heb gehad. 
Drie colleges, drie raden. De sfeer 
is altijd goed geweest. Je mag het 
ergens niet mee eens zijn, maar 
dat kun je netjes zeggen met goede 
argumenten. Debatteren op on-
derwerp, niet op de man spelen. 
Dat geldt ook voor inwoners. Ik 
vind het niet fair als mensen aan-
geven dat het niet eerlijk is gegaan 
of dat we niet transparant zijn, ter-
wijl het vaak een kwestie is van dat 
ze hun zin niet krijgen.”

Noem eens een voorbeeld.
“Neem het hele verhaal van het 
nieuwe gemeentehuis. Een groep 

mensen bleef hardnekkig van me-
ning dat we naar Gouden Han-
den moesten. Je wikt en weegt, je 
luistert goed naar mensen die er 
verstand van hebben en met ei-
genlijke argumenten hun mening 
geven. Als bestuurder mag je dan 
de afweging maken en ja, daar is 
dan niet iedereen het mee eens. 
Belangrijk is dat je altijd goed 
moet kunnen uitleggen waarom je 
iets doet.”

Is het boek ‘schuttersfeest’ 
in Montferland definitief voor 
u gesloten?
“Ik ga mijn opvolger niet voor de 
voeten lopen. Ik zal best nog een 
keertje komen kijken, maar ik zal 
dan altijd buiten beeld blijven. Het 
podium is voor mijn opvolger.”
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