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Betreft
Datum vergadering
Aanwezig

Afwezig

Raadsvergadering
10 maart 2010
De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter;
De heer W. Noordzij, adjunct-griffier;
Mevrouw E.T.M. Meijers-Snelders, assistent griffier;
De heer J.C.M. Hagenaars, interim griffier
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn, wethouder;
De heer R.C.S. van Praag, wethouder;
De heer C.J. van Toornburg, wethouder;
De heren R.F.A.C.M. van Meijbeek, M.C.C. Goedknegt, L. Zevenbergen en
R. Moret (VVD);
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff en mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP);
De heren R. de Jongh en H. Linssen (CDA);
De heren A.A. Kweekel en B.G. Euser en de dames A.L. Steekers en
M. Rombout, E.L. Smit (EVA);
Mevrouw J.E. de Leeuwe en de heren R. Polder, H. Ender (NAP).
R. Moerman (PvdA)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij verzoekt allen te staan zodat hij een memoriaal kan uitspreken
van de heer Benjamin Burger oud lid van de PvdA.
Hij geeft aan dat de heer Moerman zich niet heeft afgemeld hij neemt aan dat de heer Moerman
misschien nog onderweg is. Vervolgens stelt hij de agenda vast.
2. Vaststelling verslagen en besluitenlijsten
De voorzitter vraagt of hij de verslagen van 25 januari en 22 februari kan vaststellen.
De heer Moret geeft m.b.t. het verslag van 22 februari, bladzijde 12 onder zijn naam ‘kan de raad de
noodzaak aangeven’ aan dat hij deze vraag had gesteld aan het college.
De voorzitter antwoordt dat dit wordt aangepast.
De heer Goedknegt merkt m.b.t. wat op pagina 5 van de notulen van 22 februari onder zijn naam staat
het volgende op: dat er een besluit was genomen, alleen een aantal partijen vonden het te laat en
hebben daarom tegen gestemd en niet op inhoudelijk argumenten.
De voorzitter stelt de verslagen vast met eventuele tekstuele aanpassingen.
3. Benoeming/beediging waarnemend adjunct-griffier
De voorzitter mevrouw Els Meijers wordt benoemd als waarnemend adjunct-griffier.

4. Herbenoeming leden van de commissie bezwaar en beroep
De voorzitter concludeert dat er geen opmerking en/of vragen zijn en stelt de herbenoeming vervolgens
vast.
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5. Vaststellen overdrachtsdocument gemeenteraad 2006-2010
De voorzitter geeft aan dat dit een beeld geeft van wat de raadsleden hebben gedaan. Dit stuk de geeft
de nieuwe raad kennis geeft over hoe zij verder zouden willen gaan.
De voorzitter concludeert dat het overdrachtsdocument unaniem vastgesteld kan worden.
6. Onderzoek van de geloofsbrieven
De voorzitter vraagt aan de mevrouw E. Smit, de heren H. Linssen en L. Zevenbergen of zij de
geloofsbrieven van de nieuwe raad willen onderzoeken. Hij stelt mevrouw Smit aan als
commissievoorzitter. Het gaat om de volgende kandidaten:
De heer H.J. Duurkoop;
De heer J. Gardeitchik;
De heer M.C.C. Goedknegt;
De heer L.H. Goudriaan;
De heer H.J. van der Graaff;
Mevrouw A.M. van der Heide-Lagerwerf;
Mevrouw S.E.M. Hek;
De heer A.A. Kweekel;
De heer R.C. Littel;
De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek;
De heer R. Moret;
Mevrouw A. Nootenboom- van Klaveren;
De heer R. Polder;
Mevrouw M. Rombout;
Mevrouw P.B. Rooimans;
De heer J.A. Spierings;
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn;
De heer J. van Wolfswinkel.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Smit.
Mevrouw Smit geeft aan dat de commissie geen bijzonderheden heeft aangetroffen. Zij vervolgens
over tot voorlezen van het procesverbaal. Zie bijlage.
De voorzitter concludeert dat de raad hiermee instemt.
7. Afscheid van raadsleden
De voorzitter “Wij zijn vanavond voor de laatste keer bijeen als gemeenteraad in de huidige
samenstelling. Dit betekent traditiegetrouw een beperkt aantal besluiten en veel memoreren. Dit is het
moment van terug te kijken op de afgelopen vier jaar, dit is de dag waarop we afscheid nemen van
maar liefst 8 leden van onze gemeenteraad.
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Net als in 2006 ook nu weer een grote wisseling van de wacht. Een enkel raadslid kiest er zelf voor om
afscheid te nemen. Anderen komen niet terug, omdat de kiezer het anders wilde. En vooral dat laatste
komt voor die raadsleden hard aan. Want in ieder van u zit die gedrevenheid om het beste eruit te
halen voor onze samenleving.
Deze raadsperiode was voor mij, maar zeker ook voor u een met een bijzondere ervaring en
tegelijkertijd ook spannend. De nieuwe lokale partij, Echt voor Albrandswaard, behaalt een
verkiezingswinst van maar liefst 5 zetels. Landelijk een trend en doorgezet in onze gemeente. Een
echte winnaar die de onderhandelingen mag inzetten om met andere partijen uit de raad samen te
werken en een coalitie te vormen.
Spijtig genoeg heeft dat niet mogen leiden tot de vorming ervan. De winst van 5 zetels betekende
uiteindelijk tot twee keer toe deze vier jaar, slechts een plek in de oppositiebanken.
De onderhandelingen werden door de VVD voortgezet en dit leidde tot een coalitie en een college met
PvdA en NAP. Een college dat maar drie jaar het daglicht mocht zien. Vertrouwen vormt de basis voor
elk huwelijk. Of het nu om een verstandshuwelijk gaat of een uit oprechte liefde voor elkaar. Wanneer
vertrouwen omslaat in wantrouwen naar elkaar toe en elke bemiddelingspoging strandt, is het einde
oefening. Een tweede poging vanuit EvA om een coalitie te vormen, mocht niet baten en de VVD ging
met PvdA en CDA verder. Communicatie was hierbij het devies. Alles werd op alles gezet om dat
laatste jaar tot de verkiezingen met succes tot een goed eind te brengen. De straat op en de
boodschap verkondigen! De bewoners hebben het gemerkt. Een duidelijke en heldere profilering.
Aantoonbaar aanwezig op straat.
Wat mij verder in deze raad nog is opgevallen, is dat de strijd in de politieke arena er niet minder om is
geworden. Fel worden standpunten te vuur en te zwaard bevochten. Soms te persoonlijk en helaas ook
buiten de arena via de media. Wat ik wel merk, is dat de onderlinge verhoudingen en omgang met
elkaar na de raadsvergaderingen en buiten de raadszaal groeit. Een hapje en een drankje na de
raadsvergadering brengt een ieder weer bij elkaar en kan men weer ontladen. Ook voor aandacht bij
persoonlijke zaken van uw mederaadsleden, voor ziekten, vreugdevolle en droevige gebeurtenissen is
dan ruimte.
Raadsleden komen en gaan in zo’n raadsperiode. Zoals de heer Driece die als fractievoorzitter van
EvA voor zijn werk met gezin naar Zwitserland vetrok. Of raadsleden die wethouders werden en de
vacante plekken weer worden in gevuld door nieuwe leden.
Droeve momenten zijn er ook geweest. Natuurlijk het ontvallen van oud raadsleden en oud wethouders
uit de tijden van weleer. Maar ook de persoonlijke drama’s voor wethouders die na jaren inzet het veld
moesten ruimen voor een nieuwe samengestelde ploeg van een andere signatuur. Een ander leven
leiden, ander werk zoeken en los kunnen laten van wie je was. Het vertrek van de wethouders Roelse,
Brussaard en Backbier.
De grootste droefenis en impact op raad, college en organisatie is wel geweest het overlijden van onze
ambtenaren in dienst. Ik noem hun namen in uw herinnering: Pauline Wildschut, Arie Danes, Jan van
Poppel, Wijnand Kleistra en Rita Groothengel.
Natuurlijk heeft u de afgelopen vier jaar zeer indringende dossiers met elkaar bediscussieerd. Een
aantal wil ik graag voor u in herinnering roepen. Want u heeft op het scherpst van de snede
gediscussieerd. En wat voor een gloedvolle betogen heeft u gehouden vanachter deze katheder. En
wat heeft u het de twee colleges soms lastig gemaakt. Maar zo hoort dat ook.

10

U begrijpt dat ik ze noem zonder er inhoudelijk op in te gaan. Ongetwijfeld liggen ze nog vers in uw
geheugen en ik wil ook zeker niet onuitputtelijk zijn.
Laat ik beginnen met het Jeugd en Jongerenbeleid. In de vorige raadsperiode mocht ik nog uit handen
van oud-wethouder De Jongh een lijvig boekwerk in ontvangst nemen in het voormalige gemeentehuis.
Vlak voor de verkiezingen van 2006, als een statement en opdat de nieuwe raad meteen met Jeugd en
Jongerenbeleid aan de slag kon. Die nieuwe raad kwam er en ook een nieuwe wethouder Jeugd. Oudwethouder Backbier gaf er liever zijn eigen draai aan en ging aan de slag om een nieuwe nota te
maken. Iets minder dik, nog meer eigen inbreng, maar volgens de raad ook maar de helft van wat
Jeugd en Jongerenbeleid zou moeten zijn. Stevige inhoudelijke discussies vanuit de raad, maar ook
vanuit het maatschappelijk middenveld die zich er niet geheel of geheel niet in herkenden. De nota
moest en zou anders worden. Inhoud en het allesomvattende beleidsterrein in een compacte nota. De
opvolger, wethouder Van Toornburg mocht er, met zijn aantreden in 2008, meteen mee aan de slag.
Uiteindelijk is die nota, drie wethouders en 4 jaar verder, wel vastgesteld. Een Jeugdnota waar aanzet
wordt gegeven voor de uitwerking van beleidsprioriteiten. Een programma van uitvoering volgt, met
daarin de verantwoordelijkheden, personele capaciteit en financiële consequenties.
Laatstelijk nog het dossier de CAI. Vele discussies zijn gevoerd over de CAI. De CAI is een onderwerp
dat de gemoederen in de raad in de afgelopen 4 jaar eigenlijk continu bezig heeft gehouden. Gaan we
ons CAI bedrijf verkopen of niet, was de hamvraag. In oktober 2007 is uiteindelijk door de raad
besloten om het gemeentelijk CAI bedrijf te verzelfstandigen. Door de verwevenheid met de eigen
organisatie is in 2008 besloten dat een interne verzelfstandiging een goede tussenstap is. Daarvoor is
eind 2009 het bedrijfsplan gepresenteerd en vastgesteld. Daarmee was de rust rond dit onderwerp nog
niet terug gekeerd. Net voor de verkiezing in 2010 kwamen EVA en NAP met een initiatiefvoorstel om
de interne verzelfstandiging niet af te wachten, maar op dit moment al een besluit tot verkoop te
nemen. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Ik verwacht dat hier niet het laatste woord is over
gesproken.
Dan de Albrandswaardse Variant. Wie droomt daar nog niet van en over in onze gemeente. Nu, ook bij
de Provincie wordt gedroomd. Maar dan op een andere manier dan wij doen. Als er een omvangrijk
dossier is waarover u unaniem en eensgezind, hand in hand staat voor Albrandswaard is het wel het
Landschapspark. Zodra wie maar ook aan het Landschapspark komt weet u elkaar tot in de haarvaten
te vinden en de rijen te sluiten. GS, de Staten, tot op de ministeries toe. Er wordt over ons gepraat,
soms ook met ons gepraat. Maar ze weten allen waar u voor staat, waar wij voor staan en dat we
hetzelfde voorstaan, maar dan wel op onze manier. Gezamenlijk met de bewoners. En dat is uw
verdienste.
Intensief waren ook de debatten rondom de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een open
einde financiering met als doel ervoor zorg te dragen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Een wet waarbij álle burgers kunnen participeren in de samenleving. Sinds 1 januari
2007 van kracht en ter vervanging van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en
delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente aan zet om aan de WMO
uitvoering te geven. Wat beter om dat gezamenlijk in BAR verband te doen. Een gezamenlijke
verordening van de drie gemeenten. Een jaar later met betrokkenheid van het gehele maatschappelijke
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middenveld vaststelling van het Beleidsplan 2008-2011. Ook nog eens het onderbrengen van de
BackOffice van de WMO bij Ridderkerk gaf wat gemor in de raad.
Sluitstuk van deze vele debatten over de ingewikkelde materie was wel de mededeling van het college
van b&w voor de zomer van 2009, dat een circulaire van het Rijk aangaf dat er een wijziging aankwam
over huishoudelijke hulp voor wat betreft de vergoeding ervan. Albrandswaard in last, want dat zou nog
wel eens kunnen betekenen dat er tonnen tekort zou komen op de geraamde uitgaven en dat zou van
directe invloed zijn op de broze en net sluitende begroting van onze gemeente. Een streep door
wensen van de raad was het gevolg. Onduidelijkheid bij raad en college om hoeveel geld het zou gaan.
En hoe dat kon worden omgebogen.
De verordening is geëvalueerd, een nieuwe is in de maak, versobering staat voorop en nog
nadrukkelijker zal gekeken moeten worden naar de bedrijfsvoering, de uitvoering van de regelgeving
en de verantwoording.
Hoe het ook zij. Het gaat altijd om onze inwoners!!!!!!
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele, vele onderwerpen, waarmee u zich als gemeenteraad
heeft beziggehouden. En u heeft daarmee, allen op uw eigen manier een waardevolle inbreng en
bijdrage geleverd.
Negentien volksvertegenwoordigers die vier jaar lang intensieve contacten met de burgerij
onderhielden. Van acht weten we dat zij niet terugkomen in de raad. Het is aan mij van u allen
persoonlijk afscheid te nemen.
Ik zal dat doen in alfabetische volgorde.
Mijnheer Ender:
NAP raadslid Henk Ender heeft zijn ziel en zaligheid gestopt in Portland waar hij ook woont. Henk is
vooral betrokken bij de jeugd van Portland. Hij is veel met hen in gesprek geweest. Hij heeft veel inzet
gepleegd tijdens de verkiezingscampagne. Samen met Jacqueline suikerspinnen uitdelen was wel het
meest komische wat tijdens de verkiezingscampagne te zien was. Jacqueline onherkenbaar door de
suikerspin in haar haren en Henk die op hetzelfde moment probeert de enigszins in paniek geraakte
autobezitters te overtuigen dat de suiker op de motorkap vanzelf verdwijnt.
Leuk waren de gesprekken tussen Henk en zijn Turkse buurvrouw. Zij wilde ervoor zorgen dat het alle
allochtone mensen in Portland eens duidelijk werd dat ze op de NAP moesten stemmen. Zijn drive ligt
vooral in het ondernemen binnen de gemeente(raad) maar ook daarbuiten. Henk heeft een half jaar
geleden zijn eigen bedrijf gestart. Een nieuw product op de Nederlandse markt. Overgewaaid vanuit
Amerika. Het is een proces waarbij beton gepolijst wordt tot dat het verschil met marmer niet meer te
zien is. Het levert een belangrijke bijdrage aan de besparing van milieuonvriendelijke stoffen,
schoonmaken gaat gewoon met water en het spaart dure vloerbedekking uit. Henk zijn passie ligt dus
bij Portland en in zijn nieuwe bedrijf Briliance bv.

Mijnheer De Jongh:
Robin de Jongh heeft de politiek met de paplepel ingegoten gekregen en was al op jeugdige leeftijd
actief bij het CDA. Jaren als duoraadslid en sinds dit tweede college in deze raadsperiode als raadslid

10

en fractievoorzitter. Een maatschappelijk bewogen mens, die al jong vond dat, wanneer je iets in de
maatschappij veranderd wil zien, je zelf je steentje moet bijdragen. In de raad kwam Robin vaak als
een van de laatste aan het woord. Dat resulteerde vaak in feit dat hij het jammer vond dat al het gras al
voor zijn voeten was weggemaaid. Misschien Robin kom je in de toekomst nog een keer terug en is het
CDA dan zo groot geworden dat je altijd als eerste het woord krijgt.
Nu botst het raadswerk met de maatschappelijke carrière en Robin neemt met spijt afscheid als
raadslid. Onder het motto ‘als je iets doet moet je het ook echt goed doen’ kiest hij op dit moment voor
zijn maatschappelijke carrière. Actief in de korfbal bij RWA en de kerkelijke beweging, blijft Robin
verbonden met ‘zijn Albrandswaard’. Robin is getrouwd met Esther en woont sinds kort in één van onze
mooiste wijken, Essendael.
Mevrouw De Leeuwe:
Jacqueline woont in Poortugaal. Naast haar raadswerk namens de NAP heeft ze haar handen vol aan
haar gezin, de zorg voor haar mannen thuis (drie zonen) en haar parttime baan als notulist. Het is
bijzonder dat zij dit allemaal ‘eventjes’ er naast doet. Multitasken noemen ze dit bij de NAP. Jacqueline
is regelmatig op de fiets te zien, wanneer zij een van haar kids van en naar een sportvereniging brengt.
Jacqueline is regelmatig voorzitter geweest van carrouselvergaderingen. Zij heeft voor de politiek
gekozen omdat zij de identiteit van Poortugaal wil behouden. Zich wilde inzetten voor een verbetering
van het centrum Poortugaal. Zij is sociaal en altijd betrokken bij die mensen die het moeilijk hebben in
deze maatschappij. Het gaat haar aan het hart dat er bijvoorbeeld geen geld genoeg is voor
naschoolse opvang of leerlingenvervoer. Een sociaal betrokken vrouw.
Jacqueline is iemand die relativeert, de rust behoudt en de juiste opmerkingen binnen de
fractievergaderingen maakt. Een opmerking als: we moeten de raadzaal eens vol zetten met ouderen
ipv voetballertjes en kijken of er dan wel ouderen woningen worden gebouwd, zou zo maar door
Jacqueline gemaakt kunnen zijn.
Mijnheer Linssen:
Henk Linssen geeft al heel wat jaren zijn energie aan de politiek. Eerst als duoraadslid en de laatste
periode als raadslid in de fractie CDA. Henk wordt getypeerd als een rustig en bescheiden mens met
het hart op de juiste plaats. Maar wel iemand die alles geeft wat hij heeft.
In het dagelijks leven werkzaam bij de politie, dus is het heel begrijpelijk dat met name ‘veiligheid in
Albrandswaard’ zijn aandacht heeft. Maar ook voor het monumentenbeleid is Henk regelmatig in de
bres gesprongen.
Henk woont in Poortugaal, samen met zijn vrouw Annet en 2 zoons.
Mijnheer Moerman:
Helaas kan hij er vanavond niet bij zijn. Vanwege een vakantie. Hij betreurt het vast dat hij niet
aanwezig kan zijn en wij betreuren dat natuurlijk evenzeer. Toch wil ik hem nog kort toespreken.
De heer Moerman volgde in december 2008 de heer Van Praag op, die de wethoudersplaats van de
heer Brussaard had ingenomen. Daarvoor was hij geruime tijd duo-raadslid geweest voor de PvdA, met
name met de portefeuille jeugd- en jongeren. In die periode maakte hij ook als afdelingsvoorzitter deel
uit van de onderhandelingsdelegatie van de PvdA bij de vorming van de colleges in 2006 en 2008.
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De rol van de heer Moerman binnen de fractie van de PvdA was vooral het bewaken van de afspraken
met de kiezer. Hij was in die zin voortdurend het geweten van de PvdA die het verkiezingsprogramma
en andere beloften van de partij aan de kiezer scherp in het oog hield. In het verlengde daarvan was
de heer Moerman ook altijd zeer begaan met het thema integriteit van bestuur en bestuurders. Ik dank
hem voor zijn bijdrage aan het raadswerk
Misschien kunnen mijn woorden aan de heer Moerman worden overgebracht. Dat zou ik zeer
waarderen.
Mevrouw Smit:
Elionne Smit stond nummer 2 op de lijst van 2006. De afgelopen raadsperiode was een hectische in
haar persoonlijk leven. Een fulltime baan bij de Provincie, getrouwd, moeder geworden van twee
schatten van kinderen, verhuisd en dat alles in combinatie met raadlidmaatschap voor EvA. Dan moet
je wel een heel efficiënte tijdsbesteding hebben.
Elionne staat binnen de EvA fractie bekend als het juridisch geweten. Haar optreden in de raad werd
gekenmerkt door bescheidenheid, maar ook bevlogenheid en kennis van zaken.
Voor haar fractie heeft ze op de achtergrond veel werk verzet bij de voorbereidingen voor carrousel en
raadsvergaderingen. Maar het meest blonk ze voor mij uit in het voorzitterschap van de Carrousels. Als
buitenstaander kon je niet merken van welke partij zij was. Zo onpartijdig, zo correct, precies zoals het
een voorzitter betaamd.
Mevrouw Steekers:
Lida Steekers is voor EvA in de gemeenteraad gekomen na het terugtreden van Ronald Driece. Maar
ze had natuurlijk al de nodige politieke ervaring opgedaan bij andere partijen in Albrandswaard. Lida
begon bij de VVD, nadat ze lid was geworden bij de toenmalige CPN. Ook daar vond ze niet wat haar
hart ingaf. Vervolgens ging Lida naar Leefbaar Albrandswaard en uiteindelijk vond zij haar weg bij EvA.
In relatief korte tijd heeft ze veel werk verzet bij o.a. het initiatiefvoorstel politie-inzet.
Lida heeft een bewogen privéleven, waarbij ze regelmatig grote hobbels is tegengekomen. Nu een
eigen praktijk als mediator en mantelzorger, een combinatie die voor velen als te zwaar zou worden
gezien. Misschien kunnen we in de toekomst weer van je expertise gebruik maken voor het werk dat je
nu doet.
Door haar enorme persoonlijke drive doet Lida alles wat nodig is, en dan nog een beetje meer.
Mijnheer Zevenbergen:
Politiek is er bij Leen met de paplepel ingegoten. Al op jong leeftijd vervulde hij een belangrijke rol in
het bestuur van de VVD in de toenmalige gemeente Poortugaal. Poortugaal was toen nog een echt
PvdA bolwerk en dat was Leen, als rechtgeaarde liberaal, natuurlijk een doorn in het oog. In die tijd
heeft hij dan ook een natuurlijke antipathie voor de kleur rood ontwikkeld. Daar kon geen misverstand
over ontstaan.
Voor zijn dochter Chantal resulteerde dat op de kleuterschool tot het weigeren van het maken van een
creatie voor Vaderdag. De stropdas was niet het probleem, maar de rode stof waarvan hij gemaakt
werd wel Die kleur vindt mijn vader niet mooi: was haar stellige reactie.
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Na een lange inzet op bestuurlijk vlak voor de VVD, voelde Leen zich twaalf jaar geleden uitgedaagd
om zich als gemeenteraadslid een meer politiekactieve rol op zich te nemen. Van zijn kennis op het
terrein van ruimtelijke ordening, brandweerzorg en ondernemen, werd door de fractie dankbaar gebruik
gemaakt. En al verbleef Leen in het verre Oosten om in te kopen voor Intratuin, dan nog bereidde hij
altijd zorgvuldig zijn stukken voor. Dat leidde nog wel eens tot telefoontjes diep in de nacht.(bij hem of
hier). De keren dat Leen rechtstreeks vanaf het vliegveld aanschoof bij de raad, zijn niet te tellen. Een
serieuzer raadslid kan een partij zich niet wensen.
Helaas is voor Leen de tijd gekomen dat hij keuzes moet maken op welk vlak zij zich de komende jaren
kan inzetten. Dat is waarschijnlijk één van de moeilijkste keuzes in zijn leven, want we kennen Leen als
iemand die maatschappelijk is betrokken. Niemand klopte ooit tevergeefs bij hem aan als er weer iets
in Albrandswaard werd georganiseerd. Albrandswaard kan trots zijn op dit soort mensen!!!
Graag geef ik de aftredende raadsleden het laatste woord, waarna de fractievoorzitters de gelegenheid
krijgen om deze laatste raadsvergadering nog kleur te geven.
De aftredende raadsleden
Mijnheer Ender NAP
Mijnheer De Jonng CDA
Mevrouw De Leeuwe NAP
Mijnheer Linssen CDA
Mijnheer Moerman PvdA
Mevrouw Smit EvA
Mevrouw Steekers EvA
Mijnheer Zevenbergen VVD
De fractievoorzitters
Mevrouw Rombout Eva
Mijnheer Goedknegt VVD
Mijnheer Van der Graaff PvdA
Minheer Poder NAP
Mijnheer De Jongh CDA
Mijnheer Van Wolfswinkel CU/SGP”
Mevrouw Rombout geeft aan dat zij behoorlijk onder indruk is van het laatste verhaal en het vertrek van
de heer Zevenbergen. Zij geeft aan dat zij hem zal gaan missen. In algemeen in deze raadsperiode
vindt zij in het begin een moeizaam en uiteindelijk een prettige periode. Zij dankt ieder die vertrekt uit
raad voor zij/haar samenwerking. Zij bedankt de vertrekkende raadsleden en wenst hun heel veel
succes.
Mevrouw Spruit wenst ieder die vertrekt in verder goed in hun verdere leven en carrière.
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De heer Van der Graaff geeft aan dat hij het niet beter had kunnen zeggen dan de voorzitter het al
gedaan heeft.
De heer Polder afscheid is waardeloos als je er toe gedwongen wordt. Is nooit leuk. Hij ziet dit als een
nieuwe begin. Hij weet dat ieder raadslid strijdvaardiger is dan ooit. Hij denkt dat er een goede periode
aankomt waar gebouwd kan worden. Hij bedankt ieder voor zijn inzet.
De heer De Jongh geeft aan dat hij in een latere periode in de raad is gekomen. Hij geeft aan dat het
een bewogen jaar was zonder afbreuk te doen aan de vorige coalitie. Hij geeft aan dat zij besloten
hadden om beslissingen te nemen waar het kon en verantwoord was om vooral door te kunnen
pakken. Hijzelf gaat het wat rustiger aan doen in de politiek. Hij heeft 10 jaar meegedraaid als duoraadslid, maar kan het nu moeilijk combineren met zijn werk. Tot slot wil hij namens zichzelf en de heer
Linssen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Hij wenst de nieuwe raadsleden veel succes
in de komende raadsperiode.
De heer Van Wolfswinkel merkt op dat er 8 raadsleden gaan vertrekken. Zij hebben lief en leed met
elkaar gedeeld en zij hebben aan elkaar gehad. Hij bedankt de heer Zevenbergen voor zijn inzet. Hij
heeft waardering voor het verenigen van privé en raad. Hij dankt mevrouw Steekers en mevrouw Smit
en de heer Ender hiervoor. Hij wenst iedereen veel succes.
De heer Ender merkt op dat het al een aantal keer is aangehaald dat wanneer je gedwongen afscheid
moeten nemen van de raad, dat pijn doet. Hij beaamt dat. Hij heeft heel veel gevoel gekregen voor het
raadswerk, voor wat er verzet wordt. Dat weet je als bewoner niet als je er niet direct bij betrokken bent
geweest. Je leert je collega’s beter leert kennen en komt te weten waarvoor zij staan. Hij geeft aan dat
je er met z’n allen het beste van moet gaan maken. Hij denkt dat iedereen daarvoor de afgelopen vier
jaar heeft gestaan. Voor hem is dit een hele leerzame en fijne tijd geweest. Hij bedankt zijn collega’s
hiervoor en ook burgemeester en wethouders. Hij belooft dat hij de raad zal volgen en betrokken zal
blijven.
De heer De Jongh bedankt iedereen nogmaals. Hij zal de raad blijven volgen.
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat het niet leuk is. Zij is het dankbaar dat zij dit werk drie jaar heeft
mogen doen. Zij wenst de nieuwe raad heel veel succes.
De heer Linssen bedankt iedereen en wenst iedereen veel succes in de toekomst.
Mevrouw Smit geeft aan dat zij dit als een bijzondere ervaring heeft ervaren en wenst de toekomstige
raad succes en voornamelijk wijsheid toe.
Mevrouw Steekers geeft aan dat zij een korte tijd in de raad heeft gezeten en dat heeft zij met plezier
gedaan. Zij heeft veel geleerd. Zij wenst iedereen in de nieuwe raad heel veel wijsheid toe. En ook veel
plezier zoals zij dat heeft gehad.
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De heer Zevenbergen heeft een leuke periode gehad. De laatste periode en dan met name de vorm
van vergaderingen beviel hem niet. Hij heeft veel geleerd en veel vrienden opgedaan. Hij bedankt
iedereen hartelijk, ook de ambtelijk organisatie.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de samenwerking in afgelopen bestuursperiode. Hij hoopt elkaar
nog op enige manier toch nog terug te vinden.

