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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 15 maart 

2006 om 15.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames H. Binksma-Martens (VVD), M.T.B. Droog-Smit (CDA),  

A.J. Geluk-Geluk (VVD), H.J. Straatsma-Reuvers (PvdA/Groenlinks), J. Wondergem-

Nieuwenhuizen (CDA) en I.R. Wagenaar (PvdA/GroenLinks) en de heren W.R. Bouma 

(CDA), P.G. van Diepen (PU), P.J. van Domburg (PU), J.M. van der Est  

(PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA),  

G. Nentjes (ChristenUnie/SGP), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), H.F.A. Roefs (VVD),  

P. Reijenga (CDA), P.J. Sanderse (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), 

W.M. Vercraeije (PU), L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP), C. Wagemaker (PU) en  

R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 

 

Voorzitter:  de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 

Wethouders: mevrouw T. Bij de Vaate-de Jong (CDA), de heren A.H.T. van Meijel 

(CDA), J. Mulder (PvdA/GroenLinks) en J.A. Ritsema (PU) 

Griffier:  de heer J.M. Even 

Gemeentesecretaris: de heer H. van Boven 

Afwezig: mevrouw J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks) en de heren  

P. Dibbits (PU) en P.M.S. Vermeulen (D66), leden van de raad en de 

heer K.M. Maliepaard (PU), wethouder 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u allen hartelijk welkom bij deze bijzon-

dere raadsvergadering, waarin een periode wordt afgesloten. De aanleiding wordt ge-

vormd door de verkiezingen en dan komt er een moment dat mensen zelf stoppen of het 

advies van de kiezer hebben gekregen om te stoppen. 

 

II. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

III. Notulen van de vergadering van 2 maart 2006 

 

De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Op pag. 90 is in de vraagstelling een stukje 

niet beantwoord. Voor mijn gevoel is dat wel uitgesproken. De heer Voorberg antwoordt 

op mijn vraag en daar heeft hij volgens mij gezegd: "Ja, maar daar gaat het ook niet 

om." Dat staat er niet in. 

 

De voorzitter: Is dat uw tekstvoorstel? Herkent de heer Voorberg zich hierin? 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben blij dat de heer Hermus zo'n goed ge-

heugen heeft. Het was zo'n hectische vergadering dat ik niet meer weet wat ik heb ge-

zegd. 

 

De voorzitter: Wat stelt de heer Hermus voor als aanvulling van de tekst? 

 

De heer Hermus: Dat die zin begint met Ja, maar. 

 

De heer Voorberg: Ik weet niet welke zin hij bedoelt. 

 

De heer Hermus: Dat is op ruim éénderde van de pagina. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik ga akkoord. 
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De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Het betreft pag. 80. In de tweede alinea staat 

FON-gebouwen, maar dat moet FONK-gebouwen zijn, "de bibliotheek en het driehoekge-

bouw bij het toekomstige busstation". 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Op pag. 103 gaat het over de verbouwing en 

aanpassing van de centrale hal. Daar heb ik uitgesproken dat het een voordeel was dat 

de raad dit een poosje heeft opgehouden, omdat het eerst was begroot op ƒ 4 miljoen. 

In het verslag staat € 4 miljoen. 

 

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

 

IV. Agendapunten 

 

1. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden 

 

De voorzitter: Voordat we overgaan tot het vertrek van de scheidende raadsleden en 

deze raadsperiode als geheel afsluiten, moeten we nog iets formeels doen, want voor 

morgen staat op de agenda de benoeming van de nieuwe raadsleden. De Gemeentewet 

en Kieswet willen dat van alle mensen die zijn gekozen hun geloofsbrieven worden on-

derzocht om te kijken of zij voldoen aan alle eisen die de wet aan hun benoeming stelt. 

Er is ambtelijk voorwerk gedaan, maar het bestuur moet controleren. Ik wil een commis-

sie van wijzen aanwijzen met het verzoek met de griffier de geloofsbrieven van de nieu-

we raadsleden te onderzoeken. Dan schorsen we de vergadering, wachten we vol span-

ning hun bevindingen af om dan weer verder te gaan met de vergadering. Ik wil drie 

éminences grises vragen die commissie te bemensen. Ik noem ze in volgorde van anci-

enniteit, de heren Reijenga, Roefs en Van Domburg. Zij hebben veel raadservaring op 

hun naam staan. Het kan niet anders zijn dan dat ze die geloofsbrieven goed onder-

zoeken. Bent u bereid dat te doen? Ja, dan schors ik de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de 

commissie. 

 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. De commissie heeft de 29 dossiers bekeken 

en ze in orde bevonden. Wij hebben ze ook kritisch bekeken op advies van mevrouw  

Geluk. De conclusie is dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwe raadsleden om de 

nieuwe raad te vormen. 

 

De voorzitter: Dan zijn die beletselen weggenomen. 

 

2. Afscheid vertrekkende raadsleden 

 

De voorzitter: We gaan naar de afsluiting van deze raadsperiode. 

Helaas is niet iedereen aanwezig. Mevrouw Faber is wegens familieomstandigheden af-

wezig en de heren Vermeulen en Dibbits zijn met vakantie. Wethouder Maliepaard is er 

vanavond wel bij, maar vanmiddag had hij andere verplichtingen. 

We nemen ook afscheid van vijf burgerraadsleden. Ik heb gemeend vandaag geen 

spreektijdbeperking te moeten invoeren. 

Ik wil drie onderdelen doen. Ik wil kort terugblikken op de periode 2002-2006. Ik wil af-

scheid nemen van de burgerraadsleden en daarna van de raadsleden. Dan zijn er vast 

nog mensen die daarop willen reageren. 

Een korte terugblik. Het was onze eerste periode als duale raad, het college in duale om-

standigheden, mensen die misschien jaren gewend waren monistisch te werken, moesten 

opeens duaal werken en we wisten eigenlijk niet zo goed wat dat was. 

Landelijk kregen we te maken met de opkomst van Pim Fortuyn.  
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Velen zullen zich het dramatische interview herinneren, waarin de gevestigde orde het 

aflegde tegen de flair van Fortuyn en alle gevolgen die het had. Ik vond het een van de 

meest indrukwekkende interviews die ik ooit heb gezien. Dat was een soort politieke cor-

rectie op een aantal reacties dat er in de samenleving allang was, maar waarvan de be-

volking de indruk had dat we die onvoldoende oppikten als overheid, besturen, gekoze-

nen. Het zo gecreëerde vacuüm werd snel opgevuld. Het zat in de lucht. Als we terugkij-

ken, weten we het heel goed. Maar, ik herinner het me van mezelf, als je het eind van de 

jaren zestig bewust hebt meegemaakt met alle rellen, weet iedereen terugkijkend hoe 

ontzettend belangrijk en logisch het was dat de hele wereld in onrust was en dat de ou-

de, gevestigde orde werd afgerekend door de nieuwe orde. Het is echter lastig als je er 

middenin zit het ook te zien en te herkennen en te erkennen. Terugkijkend klopt dat 

beeld fantastisch. Nu terugkijkend naar vier jaar geleden, denk ik dat het beeld ook wel 

klopt. 

Onze verkiezingen waren voor Noordoostpolder best bijzonder. Voor het eerst was het 

minder logisch dat CDA, PvdA/GroenLinks en VVD samen verder gingen. De PU maakte 

een enorme sprong en nam plaats in het college. Nieuwe verhoudingen in het college en 

in de raad met de nieuwe duale spelregels moesten de cultuur veranderen. Op  

14 maart 2002 hield ik u dat voor. We hadden veel erover kunnen lezen. De rollen van 

de raad en het college moeten we meer onderscheiden, niet scheiden. De raad wordt de 

volksvertegenwoordiger, het college wordt het bestuur. De raad stelt de hoofdlijnen vast, 

vaak op voorstel van het college en het college werkt daarmee verder. De raad contro-

leert of het goed gebeurt. 

De wet werd gewijzigd om cultuurveranderingen te bewerkstelligen. Onderscheid goed 

wat ik zeg. Dat doel en middel passen niet bij elkaar. Wij hebben lokaal de commissie 

Nentjes in het leven geroepen die voorstellen zou doen, zodat we een eigen Noordoost-

poldervertaling zouden kunnen vinden. 

Het toetsingskader van alles wat we ons voorhielden, was dat de politiek voor de burger 

interessanter moest worden om betrokken te zijn bij wat hier gebeurt en om het politieke 

partijen mogelijk te maken dat mensen zich aangesproken voelen tot die partijen en lid 

worden. 

Hoe ga je dat doen? Hoe meet je dat? We kunnen nu meten of dat is gelukt. Als we naar 

de opkomstcijfers van de laatste jaren kijken, zie je helaas een neergaande lijn. Laten we 

dat criterium maar niet nemen. Ik heb een criterium gekozen, waarmee u het allemaal 

eens bent. Bezoekers op de publieke tribune, als je die maatstaf neemt, zijn we er per-

fect in geslaagd om de politiek dichter bij de burgers te brengen. We hebben zelfs mee-

gemaakt dat de raadzaal zo klein was dat de mensen voorop het plein moesten staan om 

mee te maken wat er binnen gebeurde. U begrijpt dat ik dit met een licht cynische on-

dertoon zeg. 

Zo is het echter wel gegaan. We hebben veel onderwerpen gehad, waarover we elkaar 

breed hebben toegesproken. Ik zal over die periode iets zeggen tijdens het afsluiten van 

de collegeperiode. Ik denk dat we ons wel de vraag moeten stellen hoe we het hebben 

gedaan. Hebben we het dualisme wel of niet goed gedaan? Ik vind het wel bijzonder dat 

de oude raad, het seniorenconvent heeft teruggekeken op de spelregels die de commissie 

Nentjes heeft bedacht, wat we besloten hadden en wat we als een soort overdrachtsdo-

cument aan de nieuwe raad willen meegeven. De conclusie was dat de spelregels die we 

toen hadden bedacht, zo gek nog niet waren en dat we de nieuwe raad aanraden om met 

die oude spelregels door te gaan en daarmee werkenderwijs voordeel mee te doen. 

Als je dan bekijkt hoeveel colleges zijn gevallen, hoeveel honderden wethouders in dit 

land zijn opgestapt, hoeveel crises er in gemeenteland zijn geweest, denk ik dat wij het 

per saldo niet zo gek hebben gedaan. 

Als je in personeel opzicht naar de gemeenteraad terugkijkt, hebben we een heel bewo-

gen periode achter de rug. We hebben veel wisselingen gehad. Als je naar de foto's van 

vier jaar geleden kijkt, zie je een aantal mensen niet meer terug. Vijf mensen zijn niet 

meer teruggekomen of om de een of andere reden vertrokken. De heer Visser is verdwe-

nen, verhuisd en de heer Tuinenga kwam voor hem terug. De heer Ruifrok ging naar de 

Staten en mevrouw Faber kwam ervoor terug. De heer Schipper is om gezondheidsrede-

nen afgetreden en de heer Kalk kwam daarvoor terug.  
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De heer Bakker ging weg en daar kwam mevrouw Wagenaar voor in de plaats, maar dat 

was van tevoren afgesproken. Het meest indrukwekkende was het overlijden van  

Harry van Steen. Hij werd ziek en moest ons snel verlaten. Iemand in de volle kracht van 

zijn leven die met veel enthousiasme zijn nieuwe functie invulde en die ermee moest 

stoppen. Hij heeft tot heel lang het fractievoorzitterschap vervuld. We hebben op een in-

drukwekkende manier afscheid van hem genomen en bij zijn persoon stilgestaan. Hij 

werd opgevolgd door de heer Vercraeije. 

Ook in onze privé-levens is het nodige gebeurd. De echtgenote van Gijs Nentjes is over-

leden. Piet van Diepen en mevrouw Wagenaar hebben met ernstige ziekte te maken ge-

kregen. Ook het thuisfront, de dochter van Piet Sanders, de echtgenote van Gert Dibbits, 

de vrouw van Lauran Hermus en de echtgenoot van Tineke Bij de Vaate, allemaal gecon-

fronteerd dat wat wij allemaal doen heel goed en belangrijk is, maar dat een goede ge-

zondheid de kurk is waarop wij drijven en van waaruit we kunnen. Als die kurk maar 

drijft, weten we dat we heel druk kunnen zijn met alles wat we hier doen, maar als die 

kurk minder drijfvermogen krijgt, merk je wat echt belangrijk is. 

Verkiezingen 2006, wij nemen afscheid van meer dan 50% van de gemeenteraad. Dat is 

best veel. Wij nemen afscheid van 115 jaar raadservaring. Veertien raadsleden en vijf 

burgerraadsleden gaan de raad verlaten. Ik kijk terug op die periode en ik begin met de 

burgerraadsleden. Ik zal degenen die afscheid nemen willen vragen in de kring te komen 

staan. Ik vraag de dames Jonker, Smit en Kuper en de heren Koopman en Dekker of ze 

in de kring komen staan. Dan kan ik ze toespreken. 

Bloemen krijgt u niet meer, want die hebt u thuis gekregen om u te bedanken. Wij zijn 

deze periode begonnen om ook de burgerraadsleden de eed of belofte af te nemen, om-

dat u als burgerraadslid in het commissiewerk dezelfde verantwoordelijkheden hebt als 

raadsleden in het raadswerk. We hebben ervoor gekozen om dat in het midden van de 

raad te doen en ik vind dat we dan ook in het midden van de raad afscheid van u moeten 

nemen. U hebt verschillende redenen om afscheid te nemen. De een staat hier uit volle 

overtuiging en vindt dat het genoeg is geweest. De ander was graag doorgegaan. Ik wil u 

hartelijk bedanken voor wat u hebt gedaan, wat op de achtergrond maar uit volle over-

tuiging, standpunten innemen die ertoe deden en die hebben bijgedragen aan het bestu-

ren van deze gemeenten. Ik wil u een klein cadeautje meegeven. U krijgt niet het af-

scheidscadeau dat de raadsleden krijgen. Bovendien heeft mevrouw Kuper dat al. U krijgt 

een mooie schrijfmap met het gemeentewapen onder het motto dat u vast wel met de 

politiek verbonden blijft. Als u vindt dat uw opvolgers of raadsleden zaken heel verstan-

dig doen, maar dat het nog verstandiger kan, schrijf ze een briefje. Dan kunnen ze met 

uw kennis en ervaring hun voordeel doen. Hartelijk bedankt en het ga u wel. 

Veertien raadsleden, als burgemeester heb je weinig formele maar veel informele macht. 

Een van die informele machtsmiddelen is, wie geef je het eerst het woord. Wij werken 

nog wel eens van groot naar klein of van klein naar groot. Dat hangt een beetje van het 

onderwerp af. Ik werk vandaag van klein naar groot. Dan bedoel ik niet de omvang van 

de fractie, maar van diensttijd. 

In mijn verhaal begin ik voor iedereen met een tekst die uit de mond van een politicus 

komt, uit de recente politiek of iets daarvan verwijderd. Ik heb geprobeerd teksten uit te 

zoeken, waarvan ik denk dat ze voor meer dan 50% bij de toegesprokene passen. Dan 

zeg ik nog wat persoonlijks en eindig ik met een gedicht, want een gedicht geeft kans 

kort samengevat wat meer te zeggen dan veel woorden op een rij. Ook in gedichten kun 

je zoeken en ook daar geldt, 50% is van toepassing op betrokkene. Sommige gedichten 

zijn serieus en de andere zijn wat grappiger en sommige zijn licht ironisch. Die keus is 

van mij. U moet maar kijken of ik daarin goed ben geslaagd. 

U krijgt van mij geen cadeau. Die staan achter mij. We hebben twee soorten cadeaus. Er 

zijn ook raadsleden die al eens eerder afscheid hebben genomen. Het traditionele cadeau 

is een mooi Makkumer bord met het gemeentewapen van Noordoostpolder. Een aantal 

van u heeft gezegd, met een ander cadeau doet u me ook een plezier. Het nieuwe logo is 

in glas gelaserd en degenen die de Poldertoren in glas prefereren, krijgen dat. Er zit een 

sokkeltje onder en daarin zetten we uw naam met de periode dat u raadslid was van 

Noordoostpolder als aandenken. De Poldertoren is na aankoop toch een beetje ons sym-

bool van kracht en onversaagdheid, wat het gemeentebestuur moet sieren.  
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Als u zo uw voorkeur uitspreekt bij de griffier, zorgen wij dat u dat krijgt. 

 

Ik begin met Ingrid Wagenaar, raadslid van september 2004 tot nu. De spreuk is: "Het 

sociale propageert de droom zonder dromers voort te brengen. Het is beter een kaars te 

ontsteken dan de duisternis te vervloeken." Dat heeft Jan Marijnisse gezegd. De wisse-

ling van de wacht met Judo Bakker was afgesproken. Ik heb me laten vertellen dat het 

bedoeld was als opwarmer om daarna een volle periode ingewerkt aan de gang te gaan. 

Soms werkt het echter anders. Ingrid gaat naar Friesland en heeft hier gehoord hoe be-

langrijk communiceren is en gaat in Sneek vertellen hoe het moet. De entree van  

Ingrid Wagenaar in de raad was bijzonder als hoofdredacteur van Afûk, een tijdschrift in 

het Fries. Ze heeft bij haar installatie daarvan op een indrukwekkende manier gewag 

gemaakt. Toen dacht ik, daar zit iets, waar wij toch niet tegenop kunnen. Dat angstige 

voorgevoel is uitgenomen. Alle goeds gewenst. 

Ingrid ging het debat niet uit de weg. De uitnodigingen van Hans Roefs om het debat aan 

te gaan werden door haar vaak en dankbaar aanvaard. Ik denk dat Ingrid absoluut geen 

dromer was. Daarvoor was het ook te koud in deze hoek van de raadzaal. Op 26 januari 

en 2 maart jl. was het in die hoek koud. Ingrid heeft zich in vele lagen gerold en zat 

daar, niet helemaal fit. 

De kortste tijd en dan toch verdriet. Daarom een gedichtje van Scheltema, Kort Verdriet. 

 

Een traan loopt langs mijn linkerwang 

en huppelt over naar mijn rechter. 

Glijdt nog een eindje zijn traanpad langs. 

Valt in mijn mond als in een trechter. 

 

Nu ligt hij ziltig op mijn tong. 

Ik ga hem eten. 

Het leed waardoor de traan ontstond, 

dat is nu vergeten. 

 

Ingrid, zeer bedankt. Het ga je goed. 

 

Ik kom bij William Vercraeije, 2004-2006. Een heel trieste aanleiding om lid van de raad 

te worden. Mijn spreuk is van Jan Hoekema, voormalig lid van de Tweede Kamer voor 

D66: "Ook in de slangenkuil van de politiek wonen een paar, gewone mensen." William, 

in de raad leek het alsof de politiek je in de genen zat, want je was snel ingewerkt. Het 

klopt ook wel, want vader Vercraeije heeft ook de raad van de gemeente Noordoostpol-

der gediend. Die snelle inwerkperiode heeft geleid tot een goed onderscheid tussen 

hoofd- en bijzaken. Wat is belangrijk? Het laatste debat over Emmeloord-Centrum was 

een goed voorbeeld van hoe je in een korte tijd die materie bent ingedoken. Het werk 

was uitermate knap en goed gedaan. 

Iemand die ook betrokken is bij dit gebied, die met zijn betrokkenheid bij Schokland 

Noordoostpolder op veel manieren verder brengt. De fraaie Lakenvelders zijn van hem. 

Een gedichtje van Schippers voor William, De Koe. 

 

Een koe is een merkwaardig beest 

Wat er ook in haar geest 

Moge zijn, 

Haar laatste woord 

Is altijd 

 

Boe! 

 

Piet van Diepen, 2002-2006. Voor Piet heb ik ook gezocht en ik vond het best moeilijk. Ik 

kwam op de volgende kreet van de heer Van Dijke, de oud-voorzitter van de ANBO. Die 

sprak de gedenkwaardige woorden: "Hoe ouder ik word, hoe meer ik op mezelf ga lij-

ken." Toen dacht ik, dat zou best eens op Piet kunnen slaan. 
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Piet is tot zijn verrassing in de raad gekomen, want het lag niet helemaal voor de hand 

dat de PU met zoveel raadsleden zou komen. Hij werd in de loop der tijd een beetje ver-

rast, hoe ga ik hiermee om, hoe ga ik politiek bedrijven. Dat was best boeiend. 

Piet was ook een heel betrokken raadslid die ook de heikele punten zeer ter harte gingen 

en daar echt als volksvertegenwoordiger zat om de dingen die hij hoorde naar voren te 

brengen. Invoering van de toeristenbelasting is een voorbeeld van zo'n heikel, betrokken 

punt. 

Piet was ook iemand die de deregulering enorm aan het hart ging. Hij vond wel eens dat 

we daarmee in Noordoostpolder niet zoveel vaart maakten, dat we soms erg formalis-

tisch bezig waren. Piet is meer iemand van als het niet kan zoals het moet, moet het 

maar zoals het kan. Hij kreeg daarvoor echter niet altijd een gewillig oor. Dat was dan 

lastig. 

Voor een ander opkomen is gemakkelijker dan voor jezelf opkomen, Piet. Dan weet je 

wat ik bedoel. 

We hebben allemaal grote waardering en bewondering voor het feit dat je met je ge-

zondheidsproblemen met groot doorzettingsvermogen en optimisme je omgeving daar-

over wel vertelde, maar dat het voor jou geen punt was. Je zei, ik kijk naar voren en dat 

heb je ontzettend knap gedaan. Ik vind echt bewonderenswaardig hoe je daaraan invul-

ling hebt gegeven. 

Ook voor Piet een gedicht. Het is een inschatting, maar ik hoop voor 50% raak geschoten 

te hebben. Hoe praat hij thuis over ons, over de gemeente, over hoe mensen met elkaar 

verkeren. Een gedicht van Jan Boerstoel, Spoeddebat. 

 

Je zou je regelrecht in Artis wanen: 

een kleine kikker kwaakt en blaast zich op 

luid toegejuicht door kippen zonder kop 

de ezels huilen krokodillentranen. 

 

Een zevenslaper zit discreet te snurken. 

Een zwartekousen kraai krast ach en wee. 

De ratelslang heeft weer eens geen idee, 

maar wijt in stilte alles aan de Turken. 

 

Zie daar een blik in 's lands vergaderzaal, 

het onderwerp is vast de cultuur ditmaal. 

 

Piet, dank je wel. Het ga je goed. 

 

Ik kom bij Gert Dibbits. U zult zeggen, die is er niet en waarom spreekt u hem dan toe. 

Bij de voorbereiding van deze vergadering heb ik in de notulen van vier jaar geleden ge-

keken. Ik zou het heel gek vinden, als je afscheid neemt van raadsleden dat je degenen 

die niet aanwezig zijn helemaal niet benoemt. Ik doe gewoon of Gert er is. Als hij terug-

komt, overhandig ik hem de notulen van deze vergadering en zeg ik, Gert, dat heb ik 

toen tegen je gezegd. 

Voor Gert moest ik verder van huis om een spreuk te verzinnen, maar ik kwam uit bij 

Harry Truman: "If you can't stand the heat, don't stay in the kitchen." Als politicus moet 

je politiek wel leuk vinden. Gert dacht dat hij het leuk vond, maar hij vond het eigenlijk 

helemaal niet zo leuk. Gert hield van korte lijnen, van snel aan het werk, iets vinden en 

zorgen dat het wordt uitgevoerd. Een doener pur sang. 

Hoe gaat het hier? Als je raadslid bent, mag je geen doener zijn. Daarvoor heb je ambte-

naren, een college, maar vooral zelf niet te veel doen, want dan loop je mensen voor de 

voeten en dat is lastig. Gert kwam wel eens bij collegeleden om te vragen, heb je niet 

een leuk project. Dan doe ik dat wel. Dan hoeven jullie niet van die dure mensen in te 

huren. Zet mij er maar op. Ik doe dat. Dan zeiden wij natuurlijk altijd nee en dat ver-

klaart waarom wij van de PU vaak de opmerking kregen, mensen van buiten inhuren is 

zonde. Dat kun je met eigen mensen doen. Dat werd er toen nooit bij gezegd, maar dat 

begrijp ik achteraf een stuk beter. 
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In de dorpen leeft wel eens het gevoel dat ze wat minder aan de trekken komen dan 

Emmeloord. Ik denk dat dit absoluut niet waar is. De schaal en omvang zijn er wel wat 

kleiner. Dat is typisch wat er in Espel gebeurde. Men zag dat Gert niet helemaal uit de 

voeten kon met zijn creativiteit en ze besloten, als Gert dat wil, gaan we daar een multi-

functioneel centrum vestigen. De gemeente wil weliswaar niet, maar we zorgen met el-

kaar dat het er komt. Het is er gekomen en hij heeft er veel plezier aan beleefd, zoals hij 

zelf zei. 

Voor mensen als Gert was ook een grote fractie wel eens lastig. Hoe groter de fractie, 

hoe meer de taken kunnen worden verdeeld. Dan vind je wel wat van iets, maar je bent 

niet de woordvoerder en dan wordt er verwacht dat je je mond houdt. Ook dat was toch 

niet helemaal wat Gert zich ervan had voorgesteld. Kortom, hij schrok wel eens van zijn 

eigen dadendrang en van zijn eigen gedrevenheid en directheid. Zo kwam ik voor Gert 

uit bij een gedicht van Jan van den Weghe, Oei, dit klinkt grof. 

 

Oei, dit klinkt grof, ontluisterend banaal 

en poëzie moet plastisch zijn, welluidend, 

gevoelig, liefst verheven, veel beduidend. 

Een godsgeschenk, een wonder in de taal. 

 

Maar ik zoek toch niet langer de schone schijn. 

Ik zeg eenvoudig, wat ik heb te zeggen. 

Zelfs tracht ik aan mij zelf soms uit te leggen 

wat in mij omgaat, maar zijn woorden zijn gekooide valken. 

 

Dit wordt géén gedicht. 

Ik voel mij weer ellendig. Ik zou stikken 

als ik nu langer zweeg. God stop het tikken 

van dat horloge rond mijn polsgewricht. 

 

Gert, bedankt. 

 

Ik kom bij Jurjen van der Velde. Eén raadsperiode en het hadden er meer mogen wor-

den, heb ik begrepen. Mijn tekst voor jou is van Tiny Kox, algemeen secretaris van de 

SP. Die sprak de woorden: "Morgen kan het beter worden, als we er vandaag iets aan 

doen." Ik denk dat dit een beetje bij Jurjen past. Het is een pragmatische tekst. Niet al te 

veel praten over dingen, als je er vandaag mee kunt beginnen. Hij is logisch en pragma-

tisch. Kort van stof, direct, met een duidelijke, eigen mening. Ook dat is lastig in een 

grote fractie. Met humor en een scherpe opmerkingsgave kun je echter veel met elkaar 

bereiken. Ik denk dat Jurjen dat op een heel verrassende manier heeft gedaan. 

Hij is ook iemand die scherp waarneemt. Ik heb hem een keer iemand horen complimen-

teren met een leuke kleurencombinatie. Daarvoor heeft hij oog en dat zegt hij dan ook. 

Ik denk dat dit heel goed is. 

Als we dan rond Sinterklaas een raadsvergadering hadden, was Jurjen degene die dat uit 

zichzelf op rijm naar voren bracht. Dat is heel leuk en daarover moeten we soms niet al 

te kritisch doen, maar dat is geen opmerking naar Jurjen. 

Voor mijn gedicht moest hij in Creil wonen. Dat doet hij niet; hij is een Tollebeker, maar 

ik denk dat we met een knipoog naar Creil veel erbij kan worden gedacht. Het gedicht is 

van Job Degenaar en heet Huisbroei. 

 

Broeipotten en zaailingen 

op de Creiler Flora: 

zo rood en geel getulpt is het 

deze winter niet geweest. 

Waar was ik al die tijd? 

 

Om precies te zijn niet ik 

liet ze broeien dat ze barstten 
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keerde ze tijdig om hun steel 

te rechten, trok bij min vier 

alle registers van de lente open 

 

En ik? Ik broeide in het winterlicht 

maar glazig op hun verbeelding 

noemde ze zonnedochters 

met een missie en meer 

van dat gestamel 

 

Maar zie, ook zonder mij 

staan ze schuchter van 

schoonheid in hun kraag 

gedoken, niet van kunst  

te onderscheiden echt. 

 

Jurjen, bedankt. 

 

Ik ga naar Herjo Straatsma. Ook één periode raadslid geweest en nu gestopt uit eigen 

keus. Mijn tekst is van Stefanie van Vliet, voormalig lid van D66 in de Tweede Kamer: 

"Iedereen met een normaal gezond verstand en belangstelling voor wat er in de maat-

schappij gebeurt, kan de politiek in." Inderdaad Herjo, een normaal gezond verstand kan 

jou niet worden ontzegd. Zo'n houding om zaken tegemoet te treden kan jou ook niet 

worden ontzegd. Gewoon heel pragmatisch, eerlijk en ga er maar voor. Ik denk dat 

maatschappelijke belangstelling er ook was. Dus aan alle voorwaarden was wat dat be-

treft voldaan. Ik denk te mogen zeggen dat Herjo in het raadswerk is gegroeid. In het 

begin nog even kijken, vind ik het leuk en welke ruimte krijg ik, maar je hebt al snel ge-

merkt, als ik het op die manier doe, kan ik mijn eigen verhaal en eigen benadering goed 

kwijt. Als je dat steeds leuker gaat vinden en meer tijd erin gaat stoppen en je opgroei-

ende kinderen hebt, komt er spanning. Dan moet je kiezen, voor die primaire schil. Hoe 

belangrijk politiek ook is, die primaire eigen schil van het gezin gaat voor. Daarvoor kun-

nen we alleen maar respect hebben. Laten we hopen dat Herjo heeft geroken aan de po-

litiek, dat ze toch wat ervan meeneemt, het blijft volgen en kinderen worden vanzelf gro-

ter. Daarom een gedichtje voor die liefjes van Herjo, van Eli Asser, Knopenrijm. Het gaat 

over keuzen en dingen die moeilijk te combineren zijn. 

 

Twee knopen aan een damesjas 

die zaten zo droevig te dromen. 

Ik weet nu dat het liefde was 

dat kan elke knoop overkomen. 

 

Maar ach, ze zaten zo vast aan die jas 

en wat ze ook rukten of deden, 

de bovenste knoop bleef precies waar hij was 

en de onderste knoop bleef beneden. 

 

Maar toen op een dag riep de bovenste knoop 

of de ander … dat ben ik vergeten. 

Te lang, riep de knoop, zonder enige hoop, 

heb ik vlakbij mijn liefste gezeten. 

 

Voor 't laatst heeft hij met zachte stem 

zijn vurige liefde bezongen. 

En toen, op het achterbalkon van een tram 

is hij van die jas afgesprongen. 

 

Hij viel met een plons in een donkere plas. 
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Daar werd het geluk hem geschonken. 

De andere knoop sprong hem na van die jas 

en zo zijn ze samen verdronken. 

 

Herjo, bedankt. 

 

Cees Wagemaker, ook de eerste periode in de raad en nu het vertrek. De tekst voor  

Cees Wagemaker heb ik aan mijn oud-collega D'Hondt van Nijmegen ontleend en met 

jouw werkzame achtergrond kan ik daarbij iets voorstellen: "Als het donker is, worden de 

sterren zichtbaar." 

Cees was een betrokken raadslid. Een duaal raadslid die de raad van de weg op, zoek de 

burger op, ter harte heeft genomen. Cees was een groot fietser en wandelaar door de 

gemeente. Als hij mensen tegenkwam, sprak hij mensen aan, mensen spraken hem aan. 

Hij hoorde veel dingen die in de gemeenschap speelden en daarover stelde hij vragen. 

Wat nou het knappe is van Cees, is dat hij die vraag niet een-op-een overbracht, maar 

net een hoger abstractieniveau eraan verbond, het kaderstellend verwoordde. Hoe gaat 

dat soort zaken en hoe gaan we daarmee om. Ik denk dat dit heel goed is. Richting B&W 

kunnen we Cees enige kritische zin niet ontzeggen. Dat is niet erg, want dat moet kun-

nen. 

Communicatie moet beter. Dat was waarmee Cees vaak eindigde en hij vond velen in de-

ze raad achter zich. Vaak gelijk, maar niet altijd. Daarom een gedicht, Een nieuwe mor-

gen, van Fred Pfeifer. 

 

De nachten krimpen en de dagen groeien weer: 

genezend strijkt een warme wind 

Als de glimlach van een schuldloos kind 

over een winter lang oud zeer: 

 

In het duister lag het licht verborgen, 

maar het ontwaakt, herwint zijn kracht 

en schept na een eindeloze nacht 

voor wie het zien wil een nieuwe morgen. 

 

Cees, bedankt. 

 

We gaan nu naar degenen die acht jaar raadslidmaatschap erop hebben zitten. 

Joke Wondergem, raadslid van 1998 tot 2006. Voor Joke, ook partijpolitiek paste het 

goed, Hans Helgers, voormalig voorzitter van het CDA. Hij zei het volgende: "Een goede 

samenleving ontstaat in wat wij samen doen en niet in wat wij samen dromen." Ook een 

beetje een pragmatische polderse die het ook over daden heeft en dingen wil doen. Plan-

nen maken prachtig vindt, maar ook resultaten wil zien. 

Joke was niet altijd het meest nadrukkelijk aanwezige raadslid, maar als ze er was en 

wat zei, dan was het wel helder en duidelijk. Joke neemt scherp waar. Als ik dat zeg, zeg 

ik dat heel dubbel. Want Joke heeft deze periode oogproblemen gehad en gemerkt dat de 

mogelijkheden dan wat afnemen. Dat is ook heel triest. Dan wordt je wereld kleiner en 

word je heel kwetsbaar. Als je slecht gaat zien, gaat de wereld echt heel anders eruit 

zien. Stukken lezen wordt dan moeilijk, maar toch was Joke steeds perfect geïnformeerd. 

Joke was ook het enige raadslid met een eigen chauffeur, misschien ook wel een eigen 

tekstlezer. Jo bracht en haalde Joke wanneer het ook moest waar naartoe. Nooit een 

probleem. Als het niet lukte, was er altijd een wijkgenoot, Hans, die haar mee deze kant 

opnam. Dat was altijd perfect geregeld. 

Ik had het net over de communicatie. Het CDA was er ook een warm pleitbezorger van, 

dat dit nog beter kan. Jij was daarvan vaak de verwoorder. 

Je bent in hart en nieren een inwoner van Noordoostpolder. Je woont aan het water en 

kijkt uit over het water. Daarom dacht ik dat een gedicht van Hans de Bondt, iemand die 

de polder goed kent, voor jou erg op zijn plaats is, Schepping van de polder. 
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Het water werd verdronken in de zee 

en langzaam kwam de aarde aan de einder 

als toen! Maar sneller nu, en vast omlijnder 

want mensen-wensen speelden mee. 

 

Het was een scheppingswonder in het klein. 

Verzonken land dat uit de diepte groeide, 

verborgen vruchtbaarheid die open bloeide 

om melk- en honingland te zijn. 

 

Velen vonden hier een nieuw bestaan. 

Offerden huis en haard om te ontginnen 

de toekomst tegemoet en: om te winnen 

om juichend door de oogst te gaan. 

 

Joke, zeer bedankt. 

 

Piet Sanderse, ook acht jaar raadslid. Voor Piet heb ik een uitspraak van Henk Hofstede, 

voormalig lid van de Eerste Kamer: "Politieke democratie zonder sociale democratie leidt 

tot een vechteconomie." Als ik dat zeg, denk ik dat degenen die jou in commissie II heb-

ben meegemaakt, weten dat die sociale aspecten jou steeds ter harte gingen en dat je 

daarvoor steeds aandacht vroeg en dat benadrukte. De kaders van de Wet werk en bij-

stand waren bij jou in goede handen en juist die aspecten werden door jou enorm bena-

drukt. 

Je bent onze appelman, want toen de koningin op bezoek kwam, hadden we appels met 

kroontjes. Dat heeft de majesteit nog nooit gehad, appels met kroontjes, dat was een 

prima initiatief vanuit de polder. Het is goed dat wij die sector in de raad hebben. Ook 

echter een sector waar de klappen vallen. Bijna een jaar geleden hadden we -22°C en 

dat is voor die sector uitermate triest. Piet zit echter niet bij de pakken neer en blijft on-

danks alle tegenslagen met bedrijf en privé toch steeds positief en opbouwend. Dat is 

knap. Daarvoor complimenten. Voor jou een gedicht van Sipko Melissen, Buitenhuis. 

 

De appelboom staat al weer klaar. 

De bloesems komen dit voorjaar. 

Laat … maar zij komen niettemin. 

 

Want in de takken huist geduld. 

Een winter lang zijn zij vervuld 

van niets … dan breekt voor ons de knop. 

 

De bloei gebeurt in lichte tint. 

Dan komen vlinders en de wind, 

de blaadjes worden losgerukt. 

 

En in de zomer, als wij komen, 

hangen de appels aan de bomen 

eten wij appels uit de hand. 

 

De takken raken leeg geplukt. 

Ik overdenk het kort geluk 

Tussen bloesem en appelmoes. 

 

De appelboom is een parabel, 

die vrucht afwerpt in menig fabel 

en aan mijn houten keukentafel. 

 

Piet, bedankt. 
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Paul Vermeulen is nu aan de beurt. Ik heb de achtjarigen achter mij gelaten. Hij is twee 

perioden raadslid geweest, van 1990 tot 1998 en van 2002 tot 2006. Bij elkaar twaalf 

jaar. Ik heb voor Paul het elfde gebod van Hanneke Gelderblom, voormalig Eerste-

Kamerlid voor D66: "Je zult net wanhopen." 

Het tweede afscheid van Paul. Het eerste was in 1998. Ook toen deed D66 het minder 

goed. Paul vertaalde dat toen zelf als volgt: dat hij op dringend advies van de kiezers af-

scheid moest nemen. Hij wanhoopte echter niet indachtig Hans van Mierlo, die zei: de 

kiezer heeft altijd gelijk, ook als hij geen gelijk heeft. Daarmee moeten wij in de politiek 

leven. Zo'n uitspraak geeft hoop, want het zou de politiek niet zijn, om er alle kanten 

mee op te kunnen. Vandaar mijn spreuk van het elfde gebod, je zult niet wanhopen. Paul 

kwam in 2002 immers terug. Wie weet wat er in 2010 gebeurt. 

Een eenmansfractie, bijgestaan door twee vrouwen, Hester en Heidi. Het betekent dat er 

veel werk moest gebeuren, veel moest worden gecoördineerd. Ik weet niet of het u is 

opgevallen, maar Paul had in de raad, als een standpunt moest worden ingenomen, twee 

varianten. Bij het ene standpunt zei hij, namens mijn fractie en kwam er een standpunt. 

Of hij zei, ik vind. Hij heeft me dat nooit verteld, maar als je de onderwerpen kent en zijn 

kompanen in de commissies een klein beetje kent, denk ik dat hij zijn coördinerende taak 

moest inzetten. Als hij zei, mijn fractie vindt, moest wat worden uitgelegd, of was het 

wellicht niet helemaal unaniem. Als we het allemaal eens waren, zei hij: ik vind, ik sta 

ervoor. Je kunt echter kwantitatief gezien de kleinste fractie zijn, kwalitatief gezien was 

het zeker niet de slechtste. 

Een raadslid in monistische en duale tijden, Paul heeft het beide meegemaakt. Soms 

dacht ik wel dat Paul wat monistisch was in hart en nieren, maar duaal wilde overkomen. 

Een soort redelijk alternatief. Daarom een gedichtje voor Paul van Max Schuchert, Dua-

lisme. 

 

Ik zou wel graag zo willen zingen, 

als Leopold of Engelsman, 

van ijle, porceleine dingen 

en liefde op een hoger plan. 

 

Maar nachtegaal, mijn stem is stuk 

en met mijn hart voorgoed gebroken: 

ik stamel schor om wat geluk 

en om een vrouw die goed kan koken. 

 

Paul, bedankt. 

 

Ik kom bij Piet van Domburg, aangekondigd als een van de drie éminences grises van de 

raad. Piet, voor jou een tekst. Je moet niet naar de eerste uitspreker kijken, want daar 

bedoel ik niets mee. Ik kan er niets aan doen dat Lenin het heeft gezegd. Die luidt als 

volgt: "Vertrouwen is goed, controle is beter." Ik denk soms dat dit wel klopt. 

Piet heeft samen met Bertus Ritsema jaren de kern van de PU uitgemaakt en ook deze 

periode in de raad gezeten. Sinds 2002 is hij de nestor van de fractie, degene in de frac-

tie met de meeste ervaring. Piet liet dat echter nooit blijken. Hij was nooit lang van stof, 

maar kort en kernachtig met zijn eigen, wat sonore stem. Vertrouwen is goed, controle is 

beter. Dan moet ik voorbeelden geven. Zo herinner ik me dat het college meende iets te 

doen met het verbranden van snoeihout. Dat moesten we niet te veel stimuleren, want 

burgers moesten zich houden aan de regel dat het niet mocht. We hadden gezegd, laten 

we er maar een fors bedrag voor vragen. Dan komt het vast wel goed. Buiten de waard 

gerekend. College, hoe onderbouwt u de berekening van de kosten? Dat ging lastig. Het 

voorstel werd teruggenomen en er kwamen lagere tarieven. Dat heeft hij voor veel men-

sen die dat belangrijk vinden bereikt. Door dat noeste rekenwerk van Piet kwam het voor 

elkaar. 

Dierenasiel in Ens, daarover hebben we vaak samen gesproken. Van het begin af aan, je 

moet mensen ook complimenteren, als ze consequent zijn, was Piet daarvan geen voor-

stander. Ik druk me nu bescheiden uit.  
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Iedere commissievergadering bestookte Piet mij of anderen met vragen. Hij zette er ste-

vig in. Per saldo denk ik dat het zo is gegaan, als het moest gaan. 

Een gedicht, De Reisbrief, van Bergman. Dit refereert een beetje aan de oude baan die 

Piet had. 

 

Waarde vriend, het is hier prachtig. 

De koeien zijn ontroerend drachtig. 

De mensen lopen traag en stuk 

en komen op geen stap terug. 

Men zegt: God heeft ons klein gebouwd, 

maar sneed ons uit behoorlijk hout. 

Dit alles sta ik aan te zien. 

Zo is het paradijs misschien. 

En verder is hier alles prachtig. 

Het wordt mij soms wel eens te machtig. 

 

Piet, bedankt. Ik wil je ook vragen naar voren te komen, want we zijn er nog niet. 

Als je zo'n lange tijd raadslid bent geweest, besluit de Majesteit je te willen eren met een 

koninklijke onderscheiding. Ik wil je die opspelden en je laten weten dat je bent benoemd 

tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Ik hoop dat je deze onderscheiding ook na je 

raadslidmaatschap met ere mag dragen. 

 

De voorzitter speldt de onderscheiding op. 

 

De voorzitter: Hans Roefs, tussentijds begonnen en ruim veertien jaar raadslidmaat-

schap. Jouw tekst kon je zelf bedenken. Enric Hessing, voormalig lid van de Tweede Ka-

mer voor de VVD sprak de goede woorden: "Alles is politiek, maar politiek is niet alles." 

Op 28 april van het vorig jaar hebben we jouw 12,5 jaar raadslidmaatschap herdacht en 

mochten we jou toespreken. Toen refereerde ik al aan het eerste deel van die tekst, om-

dat jij in deze duale tijden nog wel eens zegt, alles is politiek, waarmee je je een beetje 

ongrijpbaar maakte voor mensen, die zeiden, laten we eens kijken of we er samen kun-

nen uitkomen. 

Inderdaad alles is politiek. Dat beaamde Hans ook, maar ik denk dat hij ook beaamt dat 

politiek niet alles is. 

Hans zocht de ene keer de inhoud en deed dat goed gedocumenteerd en sterk en los van 

de politieke context, maar kon ook moeiteloos schakelen in een zelfde vergadering door 

juist niet de inhoud te zoeken, maar de politieke profilering om ook anderen daarmee uit 

te dagen. Sommige mensen gingen daarop soms enthousiast in. 

Dat hoort ook een beetje zo. We hebben afgesproken dat we zouden debatteren en el-

kaar zouden triggeren. Ik denk dat Hans daarin deze periode een heel duidelijke rol heeft 

gespeeld. Ik bedoel niet dat hij een spel heeft gespeeld, maar een rol en dat is iets an-

ders, zeker in duale tijden, waarin je de positie tussen raad en college en verschillen bin-

nen de raad naar voren mag brengen. Daarin was Hans voor veel mensen wel moeilijk 

voorspelbaar. Op welk spoor zit hij nou en wat bedoelt hij? Er werd altijd goed naar jou 

geluisterd. Als jij wat zei, zag ik ook mensen naar elkaar kijken, lichaamstaal, op welk 

spoor zit hij. Die dachten, nou zegt Hans dat en dan werd er geseind over en weer. Zeg-

gen jullie wat of zeggen wij wat? Zo werd de bal verdeeld en het gebeurde altijd. Op die 

manier was jij een enorme machtsfactor en dat weet je ook heel goed. En je genoot 

daarvan ook enorm, volgens mij. 

Ik denk dat je door dat snelle schakelen en rollen helder uit elkaar kunt houden, als je 

voorzitter bent, ook voorzitter van die commissie bent, dat je politieke achtergrond en 

interessen dan verdwijnen. Dan ben je echt een onafhankelijke voorzitter. Of dat als 

commissievoorzitter was of van de bezwarencommissie Ruimtelijke ordening. Dan werd 

er geen politieke invulling gegeven, maar hield je je scherp bezig met het proces en wat 

moest gebeuren, gebeurde. 

Hans vind ik een boeiend mens. Hij is een enorme techneut, een soort supertechneut, 

hoog opgeleid, hij weet er waanzinnig veel van.  
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Anderzijds houdt hij ook enorm van snelheid met speedboten en BMW cabrio's. Hij houdt 

ook van Mozart en gedichten. Hans was degene die het dichten en de aandacht voor het 

kort en bondig samenvatten tot een kunst heeft verheven. Iemand die zoekt naar de zin 

van het bestaan. Daarom vind ik het leuk om een gedicht van Geert Bremer voor jou te 

mogen voordragen, De zin van het bestaan. 

 

Het zoeken naar de zin van het bestaan 

blijft altijd wel een leuke bezigheid. 

Het geeft te denken en het kost wat tijd, 

maar je hebt tenminste weer eens wat gedaan. 

 

Niet dat dat zoeken tot veel nuttigs leidt, 

maar je ziet de dingen daarna veel beter staan. 

En je bent wat meer met al het leed begaan. 

Zelf noem je zoiets: een verbeten strijd aangaan. 

 

Je leest de schrijvers met een grote naam, 

Spinoza, Prediker, Oman Khayyam 

van wie je bijna alle werken kocht, 

want, ook zij hebben tot hun dood gezocht 

naar de zin van het bestaan. Maar nee, 

wat zij ooit vonden, namen zij weer mee. 

 

Hans, ik wil jou en je vrouw ook vragen om even naar voren te komen, zodat ik jou de 

koninklijke onderscheiding mag opspelden. 

 

De voorzitter speldt de onderscheiding op. 

 

De voorzitter: Ik kom bij de zestienjarigen, Gijs Nentjes. Van 1986 tot 1990 en van 

1994 tot 2006 raadslid. De tekst komt uit voor jou politiek verdachte hoek, van  

Ab Harrewijn, toenmalig voorzitter van GroenLinks. De tekst is toch wel aardig: "De poli-

ticus en de theoloog in mij ontmoeten elkaar in het begrip gelood: het geloof dat het 

rechtvaardiger, duurzamer en idealer kan dan nu." 

Gijs, zestien jaar raadslid, twintig jaar betrokken. Op 24 oktober 2002 stonden we stil bij 

jouw 12,5 jarig raadslidmaatschap. We hebben je toegesproken, complimenteus uiter-

aard. Dat kostte ook geen moeite. De kern was toen: hij kan streng zijn, maar hij heeft 

ook humor. Hij kan relativeren, is soms wat scherp, maar hij heeft altijd ruimte voor een 

ander. 

Bij je tussentijds vertrek uit de raad in 1990, het viel me op dat we toen u tegen elkaar 

zeiden, heb ik tegen je gezegd: U kiest op grond van uw principes voor bepaalde stel-

lingname, maar u bent niet doof en blind voor andere meningen. Is er de laatste vier jaar 

iets veranderd, absoluut niet. Nog steeds principieel betrokken en open voor andere me-

ningen en een raadslid met humor op zijn tijd. 

Ik denk wel dat de afgelopen tijd jouw humor ook eens wat scherp was. Misschien waren 

hiervoor aanleidingen. In de ziekenhuiskwestie kon je nog wel eens een wat cynische en 

relativerende ondertoon hebben. Of was dat het dualisme? Als voorzitter van die werk-

groep, moet je ook het goede voorbeeld geven. Hoe het ook zij, we verliezen in jou een 

goed raadslid. Dank voor alles wat je hebt gedaan. 

Voor jou een gedicht waarover ik heb geaarzeld, maar ik dacht, gezien de humor van 

Gijs kan ik het doen. Op het eerste gezicht is het voor iemand met jouw politieke achter-

grond een wat gewaagde keuze, maar op het tweede gezicht, valt het eigenlijk wel mee. 

Het is een gedichtje van Jaap Fischer, De Dom. 

 

Ik klom laatst op de Dom 

En sprak: mijn ziel, 

Als ik nu viel, 

dan viel ik zeker dood. 
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Maar God is zo geweldig groot, 

dat als ik sprak: ik spring 

en ging, 

hij mij zeker vliegen liet. 

Omdat ik dat weet, 

spring ik niet. 

 

Gijs, zeer bedankt. Ik weet ook dat de afsluiting van je raadsperiode met een koninklijke 

onderscheiding jou bijzonder goed doet. Ik wil je vragen naar voren te komen, opdat ik 

jou deze versierselen kan opspelden, zodat je als lid van de Orde van Oranje Nassau 

door het leven mag gaan. 

 

De voorzitter speldt de onderscheiding op. 

 

De voorzitter: Dan kom ik nu aan de absolute éminence grise van de raad en zo oud is 

hij helemaal nog niet. Dat is bijzonder. Piebe, in 1986 raadslid geworden en vandaag het 

einde van een lange periode. Voor jou een tekst ontleend aan Ollie B. Bommel: "De taak 

van een heer is niet makkelijk, sprak Bommel tot zichzelf. Men moet maatregelen nemen 

die de bevolking niet begrijpt. En zelf begrijpt men dikwijls ook niet wat men bedoelt. Het 

is echt heel moeilijk, besturen." 

De raadsnestor neemt afscheid. Fractievoorzitter van de grootste fractie. Zestien jaar 

fractievoorzitter geweest. Een enorme hoeveelheid ervaring gaat de raad verlaten en dat 

in de persoon van één man. Iemand die vaak, bijna altijd, de bestuurlijke insteek koos. 

Iemand die duaal ging, omdat het moest, of omdat hij het zelf wilde. Daar ben ik nog 

niet achter. Het moest in ieder geval wel. 

In Noordoostpolder-verhoudingen staat het CDA altijd in het centrum van de macht. Dat 

maakt het CDA een echte bestuurderspartij met verantwoordelijkheid voor wat er was en 

dingen die ook in latere periodes tot wasdom komen. Die verantwoordelijkheid duurt lan-

ger dan vier jaar. Piebe voelde dat heel persoonlijk aan en handelde daarnaar. Het gaf 

hem gezag en macht. 

Het leidde ook tot speciale functies, als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de 

nieuwe burgemeester en de herbenoeming. Ik heb zelf mogen ervaren dat je dat op een 

heel zorgvuldige, integere, prima manier hebt gedaan. Wat moest worden gezegd, werd 

gezegd. De vragen waren prima. Alle complimenten voor de wijze waarop je dat hebt ge-

daan. 

Het is ook niet voor niets dat je bent gekozen tot vice-voorzitter van de raad door de 

raad. De loco-burgemeester kon het niet meer, dat was afgesproken in de wet, maar de 

raad zou zijn eigen vice-voorzitter kiezen en we kwamen vanzelf bij jou uit. De keren dat 

je het hebt gedaan, deed je dat met een grote mate van vanzelfsprekendheid, zij het dat 

als ik om 19.15 liet weten dat ik in de file stond, dat die vanzelfsprekendheid lichtelijk 

onder druk kwam te staan, maar ook dan deed je het vlekkeloos. 

Je hebt de raad in vele rollen gediend, integer, met een grote inzet en een enorme dos-

sierkennis. 

Je hebt ook veel meegemaakt en kunt veel verhalen. Zeker als een aantal ontwikkelingen 

speelt, kan Piebe als geen ander zeggen, maar toen en toen vonden we dat en het is on-

logisch dat het nu zo gaat. Dat zijn waardevolle zaken, want laten we eerlijk zijn, de poli-

tiek heeft soms de neiging om meer bij de dag te leven dan het verleden te koesteren. 

We komen allemaal ergens vandaan en vanuit dat verleden moeten we naar de toe-

komst. Piebe, jij hebt die drie belangen van verleden, heden en toekomst op een heel 

goede, heel evenwichtige manier neergezet en dat is een groot compliment waard. 

Ik vind het aardig te kijken wat je eerste rol in de raad was en de een na laatste. Je was 

op 28 augustus 1986 woordvoerder als nieuw raadslid. Je was woordvoerder voor een 

krediet om het halfverharde trainingsveld van Flevo Boys, het Gebakoveld, in de benen 

te krijgen. Als u weet hoe in het college is gestuurd, door alle collegepartijen en wethou-

ders om te zorgen dat het Gebakoveld deze periode weer onder de aandacht van de raad 

zou komen, zodat in plaats van het halfverharde veld een kunstgrasveld komt, dat moet 

voor jou eigenlijk het grootste compliment zijn dat je ten deel heeft kunnen vallen.  



2006  N. 

 

120 

 

 

Zo zie je maar dat je voor belangrijke ontwikkelingen twintig jaar nodig hebt, maar dan 

lukt het ook. 

Toen je raadslid werd, was je een jonge vader en nu ben je een jonge grootvader en wat 

is er mooier dan dat. 

Ook voor jou een gedicht. Samenvattend, je bent heel bewust met het rentmeesterschap 

omgegaan. En je weet wat dat betekent, ook voor je eigen handelen. Toen dacht ik dat 

een gedicht van Fred Pfeifer daar heel goed bij past. 

 

In de vore van ons leven 

voeren voeten jaar na jaar 

naar een onbekende verte 

weg van hier, naar dan en daar. 

 

Aan de kim ligt onze toekomst, 

grijs, verhuld en ongewist. 

Wat niet weet, kan toch wel deren, 

maar 't kan verkeren, 

als, wat zijn zal eenmaal is. 

 

Voortaan en vastberaden, 

want ook morgen is er hoop 

op wat goeds tussen de kwaden, 

loop daarheen dus … loop. 

 

Piebe, bedankt. 

Ik zou jou en ook je vrouw willen vragen in de ring te komen, zodat ik je de onderschei-

ding mag opspelden als dank voor je langdurig grote inzet, raadslidmaatschap en fractie-

voorzitterschap. 

 

De voorzitter speldt de onderscheiding op. 

 

De voorzitter: Dames en heren, mijn rol zit er voor het grootste deel op. Het is goed 

gebruik in onze raad dat niet alleen de voorzitter iets zegt, maar ook een lid van uw 

raad. Hij zal, misschien vanuit een andere gezichtshoek, de mensen die vertrekken toe-

spreken. We hebben Leo Voorberg bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Leo, mag 

ik je uitnodigen? 

 

De heer Voorberg: Voorzitter, leden van de gemeenteraad, dames en heren, aan mij is 

als nestor van de raad gevraagd om de vertrekkende leden toe te spreken. 

Ik heb vooraf geen overleg met de burgemeester gepleegd en ik heb tijdens zijn toe-

spraak hier en daar wat geschrapt, dus dat scheelt. Het bleek dat we soms op dezelfde 

zaken terecht kwamen. 

Ieder van ons heeft in zijn of haar raadsperiode een stempel gezet op de besluiten die 

door de gemeente zijn genomen en die van belang zijn voor de toekomst. Het zitting 

mogen nemen in de raad is gebaseerd op het vertrouwen van de kiezers en is een bij-

zondere verantwoordelijkheid. Je neemt beslissingen die voor de gemeenschap gevolgen 

hebben op korte of lange termijn, in zakelijk en soms individueel opzicht. Mensen spre-

ken je erop aan en verwachten het nodige van je. Dat kun je lang niet altijd waarmaken. 

Ik denk dat voor de meeste vertrekkende leden dit een bijzondere dag is, een dag waar-

op ze terugzien op een of meerdere raadsperiodes, waarin van alles de revue is gepas-

seerd en waarmee ze persoonlijk op hun manier zijn omgegaan, in de overwegingen, na-

denken, gesprekken, afwegen, tenslotte verwoorden van je standpunt in de fractie of 

commissie of in de raad als woordvoerder. 

De gemeentepolitiek vormde ook zeker onderwerp van de gesprekken thuis, aan tafel of 

als je gezellig bij elkaar zit met je partner, kinderen, familie, vrienden en bekenden. Het 

maakte een deel van je leven uit. Het is dan ook een bijzondere ervaring om raadslid te 

mogen zijn.  
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Een ervaring die iedere burger eigenlijk zou moeten meemaken, want dan zou er ook 

minder kritiek zijn. De Fransman zegt: "La critique est facile, l'art est difficile." Oftewel, 

de kritiek is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk en dat blijft zo. 

Hoe kunnen we de raadsleden ieder apart kenschetsen? Ik heb niet zoals de burgemees-

ter de notulen van jaren her kunnen nagaan. Ik heb ook geen mooie uitspraken kunnen 

onthouden. Dat is ook erg moeilijk en zo'n groot geheugen heb ik niet. Op welke andere 

wijze kan ik hen dan typeren? Ik heb gedacht aan de dierenwereld. Wij voeren soms to-

neel op in de raad. We vormen een politiek circus, waarin raadsleden de dieren zijn en de 

burgemeester de dompteur is. En een dompteur laat de dieren sidderen en huiveren en 

de meest rare capriolen uithalen. Een dompteur is echter ook een gevaarlijk beroep; hij 

kan ook worden opgegeten. Ik geloof niet dat dat is gebeurd, maar het heeft er wel iets 

van weg. 

De vergelijking met de dierenwereld gaat lang niet altijd op. Dus als ik iets verkeerd doe, 

duid me dat niet euvel. Je moet soms ook de omstandigheden erbij betrekken. Het is een 

beetje een mengeling van beide. Als ik de plank missla, sorry. Vergeeft u mij dat bij 

voorbaat. Ik zal de dierenwereld onthullen en dan kom ik er zo per raadslid op terug. Het 

was een hele kunst om die te verzamelen. 

Ik spreek de afwezige raadsleden niet toe, maar zij zullen uiteraard ook iets aangeboden 

krijgen. Ik doe het alfabetisch. 

 

Piet van Diepen, wij kennen elkaar al iets langer. Je was altijd een echte belangenbehar-

tiger voor de gemeenschap waar je werkt en woont, Kraggenburg. Je bent ook onderne-

mer met een zakelijk inzicht dat je graag hebt willen inzetten voor de gemeenschap. Het 

politieke spel kon je niet altijd waarderen, maar in de raad met zes partijen moeten we 

zoveel mogelijk tot overeenstemming komen en dat vereist overleg en tactiek. Je sprak 

je woorden altijd recht vanuit je hart. Je was geen scherp debater, maar wel een trouw 

lid van onze raad, ondanks het feit dat je ernstig ziek bent geweest. 

Piet, uit die verzameling geef ik jou een schaap, want het is een trouw dier met nut voor 

ons allemaal. 

 

De tweede is Piet van Domburg. Gefeliciteerd met je onderscheiding. Jouw diepe en lage 

stem heeft lange tijd in de raad geklonken. Hij was altijd imponerend. Je hebt je zaak al-

tijd grondig voorbereid en je sprak vanuit een vaste overtuiging. In het begin moest je je 

waarmaken naast een politiek zwaargewicht als Bertus Ritsema en dat valt niet mee, 

maar je hebt het heel goed gedaan. Je bent altijd zeer kritisch omgegaan met de getallen 

die in begroting en rekening stonden. Ik heb dat in commissie I ook mogen meemaken. 

Je bent een echte rekenmeester. Meestal haal jij de tel- en rekenfouten uit een ambtelijk 

stuk. En ondanks ons voortreffelijk ambtenarenkorps, het blijft altijd mensenwerk. Hulde 

voor die kritische invulling van je taak, maar je hebt natuurlijk veel meer gepresteerd 

dan alleen rekenfouten aanwijzen. Gelukkig, want dat is uiteindelijk niet onze eerste 

taak. 

Je hebt je altijd bijzonder in zaken verdiept, ook in zaken in je eigen omgeving. De laat-

ste tijd zat vooral het hondengeblaf je dwars. Als herinnering daaraan geef ik je een hond 

met een laagtonig en zwaar blafgeluid. 

 

Gijs, je bent een bijzonder raadslid voor mij, voor anderen ook maar voor mij in het bij-

zonder. We hebben jarenlang in dezelfde fractie gezeten, twaalf jaar hebben we naast el-

kaar gezeten. Je bent ook mijn fractievoorzitter geweest en ik ben jouw fractievoorzitter 

geweest. Dat is zo leuk, die rollen. Dat houdt je bescheiden en op de goede plek. 

Gijs, we hebben dat heel lang gedaan. We zijn met drie zetels begonnen en we zijn ge-

lukkig wat gegroeid. Dat is mede door jouw inzet gebeurd. 

Je hebt van alles meegemaakt in die zestien jaar raad. Je bent onder andere voorzitter 

geweest van de commissie Nentjes, die het dualisme moest voorbereiden. Je bent ook lid 

van de eerste rekenkamer geweest. Naast het raadswerk deed je ook mee aan het werk 

voor de ChristenUnie in de Staten van Flevoland. Je hebt dus geschiedenis geschreven. 

Je opstelling in de raad was altijd positiefkritisch en met Urker droge humor.  
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Je bent van oorsprong een beetje een Urker en dat kun je ook wel merken in de manier, 

waarop je anderen kon aanpakken. Je kon zaken enorm relativeren en tot de juiste pro-

porties terugbrengen. Je bent uniek en flexibel. Je flexibiliteit kent eigenlijk geen gren-

zen. Je deed alles wat je voor de voeten kwam en met inzet. En, dat is me altijd opgeval-

len, ook in het debat, als je het niet met elkaar eens was, je bleef lachen. Je bleef een 

ander vriendelijk aankijken en ik denk dat dit helpt in een discussie. 

Je hebt ook een moeilijke tijd gehad, de afgelopen periode. We begrijpen dat je in Assen 

als het ware een nieuw leven gaat beginnen. En dat gunnen we je van harte samen met 

je aanstaande vrouw. Gods zegen daartoe gewenst. Hier zullen we jou, in onze fractie en 

in de raad, missen. 

Gezien je Urker afkomst en je licht verteerbare humor en je flexibiliteit, geef ik jou een 

vis die je ook nog grijnzend aankijkt. 

 

Piebe, twintig jaar raadsvergaderingen gaat je niet in de koude kleren zitten. Bovendien 

fractievoorzitter van in het algemeen een grote fractie. Ik geloof niet dat je ambitie had 

om wethouder te worden, want anders had je dat al lang een keer laten gebeuren. 

Piebe, je bent als onderwijsman altijd duidelijk herkenbaar geweest. Je had een hekel 

aan fouten in het Nederlands en je liet dat duidelijk blijken. Het moest goed worden op-

geschreven en daarin had je gelijk. 

Jouw fractie was eigenlijk ook je schoolklas. De fractiekinderen moesten wel naar je luis-

teren, dat liet je duidelijk blijken, maar je ondersteunde je fractiekinderen ook, zoals een 

goede meester betaamt. 

Ik mag u verklappen dat Jikke, zijn vrouw, altijd het fractiesecretariaat voerde. Dat is 

een hele taak. Wat een betrokkenheid in de familie Reijenga bij het politieke gebeuren. 

Het zal stil worden in huize Reijenga, als deze activiteiten wegvallen, maar er zal wel wat 

voor terugkomen. 

Piebe, je houdt van helderheid en duidelijke afspraken en je was altijd scherp in het be-

waken van de juiste procedures in de besluitvorming. Je was in de raad ook altijd na-

drukkelijk aanwezig, door je lichaamslengte, maar ook door je leiderschap en ervaring en 

je stak ook letterlijk boven de andere leden van je meestal grote fractie uit. Daarom krijg 

je van mij een giraf. 

 

Hans, ik ben de vorigen ook vergeten te feliciteren. Dat doe ik bij deze. Gijs, Piebe en 

Hans ook gefeliciteerd met jullie onderscheiding. 

Hans, ook jij hebt een aanzienlijke tijd in de raad doorgebracht en je sporen nagelaten. 

In de laatste raadsperiode was je zeer nadrukkelijk aanwezig in de oppositierol die je met 

verve vervulde. Je wilde overal bij worden betrokken en je hebt ook overal je mening 

over en was dan vaak haantje de voorste. Je vertolkte je opvattingen vaak in mooie vol-

zinnen en in fraaie, uitstekend gevonden beeldspraken en soms gedichten. Zo mooi kon 

ik het echt niet. 

Je hebt een scherp onderscheidingsvermogen en daarvan konden we allemaal profiteren. 

Je had ook veel vrijmoedigheid om allerlei zaken die je niet zinden aan de orde te stellen. 

Daarin heb je ook gelijk. 

Hans, wij hebben samen drie maal vier jaar deel uitgemaakt van de raadscommissie die 

de ruimtelijke ordening behandelde en om met jouw woorden te spreken, de meest be-

langrijke commissie. 

Ons topjaar was ongetwijfeld 2005, toen wij ons mochten bezighouden met het bestem-

mingsplan Landelijk gebied. Je hebt je als voorzitter van de commissie Hoor en bezwaar 

bestemmingsplannen enz. – een heel lange naam, hij bestaat ook niet meer en misschien 

om die reden – kunnen uitleven. Ik weet ook dat je architectuur belangrijk vindt. Ook het 

welstandsbeleidsplan had jouw volle belangstelling. 

Hans, ik geef jou een haan, omdat je vaak haantje de voorste was en omdat je in de 

laatste raadsperiode twee hennen in je fractie had, die je goed de baas kon. 

 

Piet Sanderse, een ding zal ik nooit vergeten. We waren van de zomer op excursie naar 

de architectuur van het centrumplan. Toen zaten we in de bus en toen had jij een kist 

appels meegenomen. Dergelijke dingen zullen we zeker missen.  
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Ook al zit je niet meer in de raad, die appels blijven welkom. Dus denk nog eens aan 

ons. 

Jou heb ik gezien als een rustig raadslid die zijn mening op een rustige, maar vastbera-

den manier naar voren wist te brengen. Als je was belast met het woordvoerderschap, 

bekroop je het gevoel, wie zou het hiermee nou niet eens zijn. Degene die spreekt, is so-

lide en betrouwbaar en zijn argumenten zijn helder. Je straalde rust uit. Daarom geef ik 

jou een paard. Een rustige en verstandige uitstraling. 

 

Herjo Straatsma, je bent niet zo lang lid geweest van onze raad. Je hebt wel je sporen 

nagelaten in onze raadsperiode. Herjo maakte werk van haar raadswerk. Je bestuurde de 

stukken intensief en je zette je mening duidelijk en puntsgewijs uiteen en op een snelle 

spreektoon. Geen omhaal van woorden, wat je bij sommige politici wel ziet, zeer ordelijk 

en scherp formulerend. Maar ook deskundig op financieel-economisch terrein. Daarvan 

hebben we allemaal kunnen profiteren. 

Naast alle vriendelijkheid en vrouwelijke charme, mensen vergis je niet, ze is geen 

zachtgekookt eitje. In het debat kon je fel uit de hoek komen en iemand stevig aanspre-

ken. Dus een aardige vrouw, doch vrees in haar de tijger. Daarom geef ik je een tijger. 

 

Jurjen, je hebt in de afgelopen raadsperiode in je rol moeten groeien. Dat is niet zo 

vreemd, als je het voor het eerst doet. Het was voor jou zeker ook een vreemd bedrijf en 

je zou het het liefst bedrijfsmatig hebben benaderd. Je houdt van snelle besluiten en niet 

van breedvoerige politieke betogen en ingewikkelde procedures. Gewoon op je doel af-

gaan en doen wat je moet doen. Jij bent daarmee eigenlijk het toonbeeld, zoals zoveel 

burgers het politieke circus zouden willen zien, maar het is niet zo. 

Je wilt dat onze gemeente meegaat in de vaart der volkeren heb ik je pas op een laat uur 

horen zeggen. Welnu, als je van snelheid houdt, denk ik aan een snel dier. Een antilope, 

het heeft niets met anti te maken, want zo ben je niet, maar het is wel een snel dier dat 

enorme sprongen voorwaarts kan maken. 

 

William Vercraeije, je bent wat later in de raad gekomen. Wij kenden jouw kwaliteit bui-

ten de raad goed als dirigent van het piratenkoor en als ambachtelijk boer op Schokland. 

Dat zijn toch wel bijzonderheden. 

Die bevlogenheid heb je ook in de raad getoond. Als je het woord voerde, deed je dat 

vanuit een duidelijke overtuiging, met fantasie en met hart en ziel. Ik heb ook nog met je 

vader samengewerkt in heel lang verleden in de milieuraad. Ik merk duidelijk dat je een 

aantal dezelfde eigenschappen hebt. Er zijn echter ook grote verschillen. 

Die bevlogenheid heb je gemeen met je vader. Daarom bied ik jou een vogel aan. 

 

Cees Wagemaker, jij was vier jaar geleden ook een nieuwkomer, maar dat vormde voor 

jou geen enkele belemmering om er direct tegen aan te gaan en je van de politieke mo-

res helemaal niets aan te trekken. Gewoon zeggen wat je ervan vindt, zoals iemand uit 

het westen des lands. Je neemt geen blad voor de mond en als het niet klopt wat je zegt, 

neem je het gewoon terug of je corrigeert. Geen probleem, niet van dat benauwde. Zo zit 

jij in elkaar volgens mij. 

In het begin was je in de vergaderorde niet zo goed te sturen, maar je hebt je snel inge-

werkt en veel mondelinge en schriftelijke vragen gesteld. Je ging ook graag in debat om 

het een ander moeilijk te maken met je opvattingen. Het dualisme heb je eigenlijk van 

nature meegekregen en is je op het lijf geschreven. 

Je was ook goed op de hoogte van de opvattingen van de man in de straat. Ofwel, wat 

denken de burgers ervan. Je hebt goede oren gehad, maar bleef ook wel een beetje re-

calcitrant en prikkelend en soms eigenwijs. Daarom geef ik jou een aap. Die kan wel luis-

teren, blijft eigenwijs, maar hoeft je niet meer te leren klimmen. 

 

Ingrid, vaak werd je aangesproken met mevrouw Wagemaker en Cees met de heer Wa-

genaar. Zo ging dat in commissie III. Jullie maakten deel uit van hetzelfde illustere ge-

zelschap, waarin ook Hans Roefs zat, de belangrijkste commissie. Het misverstand van 

de naamwisseling bleef tot het einde toe voorkomen. 
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Je bent in het mannengezelschap van commissie III ook plaatsvervangend voorzitter ge-

weest en dat hebben we geweten. Nog nooit zijn we zo op ons nummer gezet. Het ging 

een beetje op zijn Fries en met een Friese tongval. Dat is voor een Hollander moeilijk te 

verstaan. Het ging snel en voor uitweidingen en herhalingen kregen we geen kans. Je 

vrouwelijke charme hield je daar wel bij, maar je kon ook kattig doen, ook in de raads-

vergadering. In het begin zei je tegen mij, waarom geven jullie elkaar aan het begin van 

de vergadering steeds een hand? Je vond dat wat overdreven, maar ik heb het je toen 

uitgelegd en toen heb je het begrepen. Ik hoop dat je dat zult onthouden. 

Je bent enorm duidelijk in je spreken en dat is te verklaren, als je je sporen in de journa-

listiek hebt verdiend en nu de voorlichting van de gemeente Sneek doet. De website in 

Sneek heet, je vindt het in Sneek. Dat geldt ook voor jou. Je zult hier in deze boeiende 

gemeente veel van ons politieke circus hebben geleerd. Je bent even snel gegaan, als je 

gekomen bent. En dat gold ook voor je aanwezigheid op vergaderingen. Je fladderde snel 

in en uit. GroenLinks houdt van de natuur en van vlinders Daarom geef ik jou een vlin-

der, maar wel een heel mooie. 

 

Joke, ook met jou heb ik lang in de raad gezeten. Je bent een echte vertegenwoordiger 

van het landelijk gebied en de dorpen geweest. Je voelde feilloos aan wat daar speelde. 

Je was een bescheiden raadslid dat niet op de voorgrond trad. In een grotere fractie heb 

je meer specialisaties, dus hoef je als raadslid ook minder vaak het woord te voeren, 

maar je hebt je opvattingen altijd op een duidelijke wijze onder woorden gebracht. 

Je man Jo zal het raadswerk ook wel missen, want hij kwam jou de laatste tijd ophalen. 

Hij heeft veel geduld moeten hebben. Hij is een geduldig man, maar hij is wel op de 

proef gesteld, want de vergaderingen liepen nog wel eens uit, maar dat lag niet aan jou. 

Je bent altijd een trouw raadslid geweest en een schild voor onze agrarische sector. 

Daarom een schildpad voor jou. 

 

Ik ga nog even naar de burgerraadsleden. Sommige mensen denken dat burgerraadsle-

den de echte raadsleden zijn en gewone raadsleden, die zitten er wel. Dat is ons laatst 

overkomen en dat vond ik wel leuk. De mensen denken dat, omdat in het woord burger-

raadslid het woord burger zit. Dat spreekt kennelijk aan. Sommigen vinden dat zij de 

burger pas echt vertegenwoordigen. 

We hebben in ons politieke circus dus gastdieren die de andere politieke dieren kunnen 

vervangen of helpen en daar zijn we blij mee. Ze moeten op ieder onverwacht moment 

invallen en dan ook alles weten, wat het raadslid ook zou moeten weten. Raadsleden 

doen wel eens of ze alles weten, maar de werkelijkheid is wel eens anders. Ik zal ze 

apart noemen. 

Heidi Smit, je hebt het politieke spel geleerd, maar van financiën houd je niet. Je blijft 

ons in de toekomst wel volgen. Ik heb een vis voor jou en ik zal straks uitleggen, waar-

voor die is. 

Mats Dekker, geen politiek dier, meer een bedrijfsman. Een inbrenger recht voor zijn 

raap, maar het viel mij als voorzitter van commissie I niet mee om je in de kruiwagen te 

houden. Daarom krijg je een kikker. 

Meintje Jonker, in de Staten van Flevoland is het vast ook heel erg leuk, maar een poli-

tiek circus zoals wij hebben, hebben ze daar niet. Dat zult je vast missen. Ook een vis. 

Hester Kuper, je mooie uitspraken en vooral je kennis over de historie zullen we missen. 

Dat is jammer, maar je kunt ons daarmee ook op een andere manier verrassen. 

Harry Koopman hebben we heel kort meegemaakt. Ik heb voor hem de uitspraak: be-

scheidenheid siert de mens. 

Waarom de vis voor de burgerraadsleden, vanwege hun flexibiliteit, beweeglijkheid en 

voortdurende bereidheid om voor raadsleden uit te zwemmen. 

 

Nog een paar slotwoorden. Namens de blijvende raadsleden dank ik de vertrekkende 

raadsleden voor de goede samenwerking, de fijne collegialiteit. We konden samen over 

meer dingen praten dan over politiek. Politiek is niet alles, gelukkig. Je hoeft het niet al-

tijd met elkaar eens te zijn, maar als je met elkaar goed kunt spreken en dingen in een 

ander daglicht kunt bezien in de pauze of na afloop, is dat heel fijn.  
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Ik heb daarvan altijd genoten en ik neem aan dat ik dit ook mag zeggen namens de 

raadsleden die blijven. Wij wensen de vertrekkende raadsleden en burgerraadsleden alle 

goeds voor de toekomst en we hopen jullie vaker te ontmoeten. 

 

De voorzitter: Nu vindt het uitreiken der dieren plaats. Daar wachten we even op. 

Ik weet dat er raadsleden zijn die wat willen zeggen. Daarvoor bieden we uiteraard gele-

genheid, maar ik zou de afscheidsnemers als laatste het woord willen geven. Er zijn ook 

anderen die wat willen zeggen. 

Ik heb begrepen dat Heidi Smit dit namens de burgerraadsleden wil doen. Die zou ik nu 

het woord willen geven. 

 

Mevrouw Smit: Mijnheer de Voorzitter. Ik mag namens Paul Vermeulen de volgende 

woorden spreken. "Voor gemeenteraadsleden zou er eigenlijk een levensloopregeling in 

het leven moeten worden geroepen die het mogelijk maakt eerder uit te treden of juist 

verder te genieten van het mooie, maar wel inspannende raadswerk. 

Onlangs adviseerde ik een klant om een levenslooprekening te openen. In de informatie 

stond de gebruikelijke tekst: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 

voor de toekomst. 

Bij het schrijven van deze grafrede heb ik lang nagedacht over deze zin. Onze fractie 

heeft 28 jaar mogen meewerken en besturen aan deze mooie gemeente. Ik mag mij ge-

lukkig prijzen dat ik 29 jaar geleden de afdeling van onze partij heb mogen meehelpen 

oprichten en die juridische basis heb mogen leggen onder deze geweldige partij. De eer-

ste jaren was D66 een eenvrouwsfractie en later twee perioden een driepersoonsfractie. 

Hierdoor werd het mogelijk de oude garde af te lossen en nieuw bloed in te brengen. 

Acht jaar geleden vielen we weer terug naar een eenvrouw- en eenmansfractie. In al die 

jaren namen we een onafhankelijke positie in de raad in. Soms op de wip en soms buiten 

spelend. 

De één zal onze koers vaag, niet duidelijk en veel te bestuurlijk vinden en de ander prijst 

juist onze positiefkritische instelling, progressief-liberaal of sociaal-liberaal, om maar te 

zwijgen over pragmatisch en democratisch. Feit is wel, terugkijkend, dat we altijd hebben 

gestreefd naar de rede en het compromis. We hebben vooral in de gaten gehouden dat 

wij hier zaten voor het algemeen belang en niet voor onze eigen eer en glorie. Wij waren 

ingehuurd om de gemeente te besturen, niet meer en niet minder. Als dan ook nog in 

Den Haag gewoon werd gezegd en gedaan, wat andere partijen kennelijk subtieler en be-

ter doen en het loopt fout, dan ben je weg, ook al doe je nog zo stinkend je best. De kie-

zers zijn niet achterlijk, alleen kan ik hun keuzen soms niet verklaren. We hadden meer 

moeten beloven en schreeuwen en vooral niet moeten nadenken, hoe we dat zouden 

kunnen waarmaken. Het gaat blijkbaar niet meer om wat je zegt, maar hoe je het zegt. 

Misschien is dat wel het mes, waarin we zijn gevallen. In deze tijd van korte lontjes 

schreeuwen en vooral intolerantie passen wij kennelijk niet meer. 

Hoewel wij in de afgelopen acht jaar met slechts één persoon waren vertegenwoordigd, 

konden wij terugvallen op een geweldige steunfractie met een en later twee burgerraad-

sleden. Zonder de inzet, inspiratie of gewoon aanwezigheid van Heidi Smit,  

Hester Kuper, Wim Sturkenboom, Pieter Keuning, Hanneke Kolen, Jan de Boer en Nel de 

Leeuw hadden wij al veel eerder moeten afhaken. We zijn trots op dit sterrenteam en we 

zijn strijdend ten onder gegaan. 

Vandaag sluiten we een tijdperk af. 28 jaar hebben wij meebestuurd, onze verantwoor-

delijkheid gedragen en hierin veel vrije tijd gestoken. 544 kiezers hebben ons hiervoor 

beloond, waarvoor dank. Helaas was het niet genoeg. Dank aan de pers voor de vele 

stukken die zij schreven over onze inbreng. Dank aan de bodes voor de lekkernijen na 

afloop van de vergaderingen. Dank aan de griffie voor de wijze raad en het luisterende 

oor. Dank aan de ambtenaren voor hun bereidheid om toch naar de meest domme vra-

gen te willen luisteren. Dank ook aan het college voor de bereidheid om zelfs naar mij als 

eenmansfractie te willen luisteren. Tot slot, dank aan collega-raadsleden en burgerraad-

sleden voor de ondersteuning, de complimenten en het respect dat wij hebben mogen 

ondervinden in de afgelopen jaren, maar vooral ook na de uitslag van vorige week. 
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Wij zullen het raadswerk missen. Ik verveel me nu al dood, maar het zal weer goed ko-

men. Het ga jullie goed in de komende vier jaar. We wensen sommigen van jullie veel 

wijsheid toe in het besturen van deze mooie gemeente. Groeten uit Italië van  

Paul Vermeulen namens de fractie van D66." 

 

Mevrouw Wagenaar: Dat is even slikken na de vorige spreekster. Mijnheer de Voorzit-

ter, college, collega-raadsleden, ambtenaren, gasten en Judo Bakker. Wat doe je, als je 

op een gegeven moment constateert dat je niet meer happy bent op je werk, dat je niet 

meer fluitend richting werk gaat en 's avonds moe maar voldaan en vol enthousiasme 

met verhalen thuiskomt, dat het meer energie kost dan dat het oplevert? Wat doe je als 

je het traject, zoek een oplossing, werk aan jezelf, maak het bespreekbaar, gooi het in 

de groep, al tig keer hebt doorlopen? Juist, dan ga je op zoek naar ander werk. 

Ik zat vorig jaar zomer in die situatie en ik vond ander werk. So far, so good, zou je kun-

nen zeggen. Maar mijn nieuwe werk, als hoofd van de afdeling Communicatie van de 

gemeente Sneek, zou nieuwe, niet te voorziene omstandigheden met zich meebrengen. 

Ik zou me namelijk in Sneek moeten vestigen en ondanks het feit dat mijn partner Jan, 

oud-Sneker van beroep, heftig positieve emoties meebracht, zou ik mijn raadswerk in 

Noordoostpolder moeten opgeven. Ai, dat deed zeer. Zeer omdat ik het raadswerk met 

heel veel plezier doe, zeer omdat ik geweldige jaren in commissie III heb gedraaid, 

waarvan een korte periode als voorzitter. Zeer ook omdat de klus nog lang niet is ge-

klaard en er veel meer uit te halen valt, zeker als je voor een tweede periode gaat en 

eindelijk weet waar Abraham hier in Noordoostpolder de mosterd haalt. Zeer ook omdat 

ik Judo Bakker moest vragen het weer van mij over te nemen, kort nadat ik hem had op-

gevolgd en hij zich na jaren trouwe dienst dolenthousiast op diverse hobby's had gestort, 

omdat daarvoor nu eindelijk weer eens tijd was. Zeer ook omdat ik niet alleen mijn 

vrienden in de fractie maar jullie allemaal zal moeten missen, inclusief ambtelijke onder-

steuning, inclusief het griffieduo Jos Even en Mathilde Logtmeijer en inclusief de meest 

aaibare wethouder van Flevoland, Jan Mulder. En inclusief Hans Roefs, maar gelukkig heb 

ik vergelijkbare figuren in Sneek kunnen ontdekken. Inclusief Cees Wagemaker, wij wa-

ren vier jaar lang een getrouwd stel. 

Toch heb ik gekozen voor de baan in Sneek, ook gekozen voor geen tweede termijn 

Noordoostpolder. Ik kan mezelf niet opdelen en zal voor wat betreft Noordoostpolder al-

tijd de spijt van de niet gekozen weg voelen. Ik neem met pijn in mijn hart afscheid, om-

dat het gewoon niet anders kan. Kiezen voor werk dat je niet leuk meer vindt en je je 

gezondheid gaat kosten, opdat je maar raadslid kunt blijven, ging mijn partner en  

Judo Bakker, want zo gaat dat in GroenLinkse kringen, net wat te ver en mij dus uitein-

delijk ook. Maar met bloedend hart, het zal u duidelijk zijn. 

Ik wens mijn opvolger, Judo Bakker, toe dat hij van de gecombineerde fractie  

PvdA/GroenLinks de ruimte krijgt om luis in de pels te mogen zijn als GroenLinkser bin-

nen de grote PvdA-fractie en dat vervolgens de hele fractie de luis in de pels van raad en 

college mag zijn. Jeuk op onverwachte plekken en momenten, dat is wat ik u allen toe-

wens, opdat u scherp zult blijven en zult blijven beseffen dat u hier voor de burgers zit 

en niet andersom. Het ga u goed. 

 

De voorzitter: Dames en heren, ik heb als mensen die iets willen zeggen genoteerd  

Joke Wondergem, Jurjen van der Velde, Piet van Domburg, Hans Roefs, Gijs Nentjes en 

Piebe Reijenga. 

 

Mevrouw Wondergem: Beste mensen hier in deze raadzaal, ik wil u allen bedanken. 

Dan denk ik aan onze burgers, de mensen in dit huis, de colleges van de afgelopen acht 

jaar, aan de griffier, aan de burgemeester. Hartelijk dank voor zijn prachtige toespraak. 

Ik wil alle mensen bedanken die het mij mogelijk hebben gemaakt deze acht jaar te func-

tioneren en wat te betekenen voor de gemeente Noordoostpolder. Ik wens de nieuwe 

raad met het nieuwe college de komende jaren heel veel sterkte en wijsheid toe. Dank u 

wel. 
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De heer Van der Velde: Mijnheer de Voorzitter. Eigenlijk gaat het mij er alleen om om 

hier eenmaal achter deze lessenaar te staan. Ik ben vier jaar lang raadslid geweest. Ik 

heb diverse mensen hier zien staan inspreken en ik heb altijd gedacht, hoe zou het eruit 

zien vanachter dat lessenaartje. Het lijkt best aardig. 

Ik wil u hartelijke bedanken voor uw mooie woorden, voorzitter en ook Leo wil ik hartelijk 

bedanken. Ik wil beiden niets tekort doen met betrekking tot wat ze hebben gezegd en 

daarom wil ik het kort houden, want zo ben ik altijd geweest. 

Het eerste dat mij opviel, toen ik op de tribune zat aan het begin van de raadsperiode, 

was dat elk raadslid die een presentatie ging doen, zei: voorzitter, ik zal het kort houden. 

Vervolgens kwam er dan een enorm relaas. Ik denk dat iedereen zijn best heeft gedaan 

om het kort te houden, maar dat dit niet is gelukt. Ik daarentegen heb mijn best gedaan 

om het wat langer te maken, maar ook dat is niet gelukt. 

Aan het begin van de vier jaar, ik was niet zo bekend met het gebeuren hier, heeft het 

veel tijd gekost om erin te komen. De burgemeester heeft dat ook goed verwoord. Zo 

was het inderdaad. Ik ben rechttoe-rechtaan en dan gaat het hier net even anders dan je 

zou verwachten, of dan je hoopte dat het zou gaan. Het duurt hier namelijk langer. Op 

zich is dat niet zo erg, maar soms wil je wel eens sneller resultaat zien en dan voel je je 

minder prettig op je plaats. Mensen in mijn omgeving hebben zich ook vaak afgevraagd, 

of ik wel op de juiste plek zat, want zij dachten dat het niet bij mij zou passen. Ik verze-

ker u, na verloop van tijd wen je daar toch aan. Sommige mensen hebben gewoon een 

langere weg nodig. Dan duurt het langer, maar komen zaken beter tot zijn recht. 

Daarom vind ik het eigenlijk wel jammer dat het nu voor mij ophoudt. Ik had graag nog 

een periode meegedraaid, omdat ik voor mijn idee nu niet zou kunnen stoppen. Ik heb 

net in de afgelopen raad meegestemd voor een nieuw centrumplan, gezichtsbepalend en 

met een enorme invloed op de gemeente. Ik ben buitengewoon positief over dit plan. Ik 

had graag meegedaan met de verdere uitvoering. En dit geldt ook voor de Corridor. Het 

wordt een schitterend plan. En nu moet je van de zijlijn toekijken. Dat vind ik erg jam-

mer, maar dat is de democratie. 

Ik wil iedereen, de nieuwe raad, het college veel wijsheid, daadkracht en succes wensen 

en iedereen in de zaal veel gezondheid. 

 

De heer Van Domburg: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil volstaan met het bedanken van 

een aantal mensen. Voorzitter, u als eerste bedankt voor de lovende treffende woorden 

die u hebt uitgesproken. Ook de woorden van Leo en de wijze waarop hij een en ander 

heeft gepresenteerd, hebben ons allemaal aangesproken. Leo, bedankt daarvoor. 

Ik ben meer dan twaalf jaar raadslid geweest. Ik heb dat met veel genoegen gedaan. Ik 

mag terugkijken op een mooie en leerzame periode, ondanks enige ups en downs. Die 

zijn de meesten bekend. 

Ik wil onze klankbordgroepen bedanken. Mijn speciale klankbord was mijn thuisfront, 

mijn Gerda. Zonder haar was het in ieder geval een stuk moeilijker geweest. Zij was 

daarin echt mijn steun en toeverlaat. 

Ik wil ook nog even memoreren dat ik het geweldig vind dat mijn moeder van bijna 90 

jaar hier aanwezig is. Moeder, bedankt. 

Ik wil ook bedanken het college, collega-raadsleden, burgerraadsleden, griffie en de ove-

rige ambtelijke medewerkers bedanken voor de prettige manier van samenwerken. 

Voorzitter, ik voel me zeer vereerd met deze onderscheiding. Hartelijk dank voor de 

bloemen. Die heb ik aan Gerda gegeven. Ik wens het college en de raad heel veel succes 

toe met het besturen van onze mooie gemeente. 

 

De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter, collega's, aanwezigen. Allereerst hartelijk be-

dankt voor de vriendelijke woorden die tot mij zijn gesproken door de voorzitter en Leo. 

Na de aardige woorden die eerder al zijn gesproken bij mijn 12,5 jaar raadslidmaatschap 

is het eigenlijk te veel eer om nogmaals zo in het zonnetje te worden gezet. Overigens, 

van vertrekkers niets dan goeds, zal ik maar relativerend alles samenvatten. 

Of de gemeenteraad mijn vertrek werkelijk betreurt, zal ik nooit weten. Mijn kapster zal 

het echter wel betreuren, want zij begroette mij de laatste maanden altijd heel vriende-

lijk met: Kunnen we het even over het Emmeloord-Centrum hebben?  
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Toen ik haar laatst vroeg, waarom ze daarover telkens begon, was het antwoord: Dan 

gaan je haren zo mooi overeind staan. Net als bij de heer Mulder. Dat zal niet meer luk-

ken, dus ik weet ook niet of ik in de komende tijd net zo netjes geknipt erbij zal lopen. 

De gemeenteraad zal zich in ieder geval gelukkig kunnen prijzen met de nieuwe VVD-

fractie. Na de dalen van de afgelopen jaren komen nu zeker de pieken met meer blauw 

op straat en hopelijk gaat het nu weer heuvel op, in het Engels uphill. 

Met cultuur, ik zeg het nog maar eens, want ik werd niet echt vrolijk van de summiere 

teksten die in de verkiezingsprogramma's aan dat belangrijke thema waren gewijd. Ik 

hoop echt op meer steun voor cultuur en zeker meer aandacht dan in het gedicht dat de 

burgemeester voorlas, van Jan Boerstoel, Spoeddebat. Je moet dat twee keer zeggen, 

dan dringt het door. 

 

Je zou je regelrecht in Artis wanen: 

een kleine kikker kwaakt en blaast zich op 

luid toegejuicht door kippen zonder kop 

de ezels huilen krokodillentranen. 

 

Een zevenslaper zit discreet te snurken. 

Een zwartekousen kraai krast ach en wee. 

De ratelslang heeft weer eens geen idee, 

maar wijt in stilte alles aan de Turken. 

 

Zie daar een blik in 's lands vergaderzaal, 

het onderwerp is cultuur ditmaal. 

 

Over dit cultuurdebat wil ik een anekdote van Isaac Asimov memoreren. Een zojuist ge-

kozen liberaal raadslid vroeg Thorbecke om advies over hoe een betoog te voeren. Thor-

becke antwoordde dat een betoog een ingewikkelde en moeizame vorm van overtuigen 

was en dat het beter was om te beginnen met iets eenvoudigs zoals het stellen van vra-

gen. Het nieuwe raadslid protesteerde: U begon toch ook direct met betogen, toen u 

aantrad als politicus? Ja, zei Thorbecke, maar ik vroeg nooit hoe het moest. 

Over het belang om eerst eens vragen te stellen in plaats van direct los te barsten gaat 

ook het gedicht van Remco Campert. Dat heet Verzet begint niet met grote woorden. 

 

Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden, 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt, 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud, 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die een sigaret aansteekt, 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem, 

jezelf een vraag stellen: 

daarmee begint verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

Het belang en de durf om over zaken die je dwars zitten of die je wilt bereiken, vragen te 

stellen, daarover in de raad te debatteren en uiteindelijk een besluit te nemen en daar-

voor de volle verantwoordelijkheid te dragen, is voor mij de kern van onze lokale demo-

cratie. Daarvoor heb ik respect. Zo werkt ons systeem en zo moet het blijven. 

Theodore Roosevelt parafraserend zeg ik: Niet de eeuwige criticaster buiten de gemeen-

teraad telt. Niet degene die aangeeft hoe een raadslid of wethouder die iets doet het be-

ter had moeten doen. Het krediet behoort toe aan diegenen die in deze arena staan.  
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Wier gezicht wordt besmeurd door stof, zweet en bloed, degenen die moedig strijden, 

degenen die fouten maken en tekortkomingen hebben, die zich geven voor de publieke 

zaak, die in het beste geval uiteindelijk de triomf smaken van een groot resultaat of die 

in het slechtste geval, als zij falen, in ieder geval falen en tegelijk durf tonen. 

Ik wil daarom al degenen bedanken die in deze arena met mij het gevecht met woorden, 

met argumenten en met ideeën hebben willen voeren. Dat gevecht zal ik missen. 

Dat geldt ook voor de indringende discussies die eraan vooraf gingen met Anjo, Hillie en 

Andries, in de kroeg, in het openbaar. Dank daarvoor, ga ermee door. 

In mijn dank wil ik ook betrekken de medewerkers van de griffie en ambtelijke bestuurs-

dienst, met name de medewerkers van Ruimtelijke ordening. Zij hebben me altijd met 

kwalitatief goede notities en met raad en daad terzijde gestaan. Laat ik met Ben Winters 

het hier nog maar eens zeggen: Van een acht-tot-vijf-mentaliteit heb ik bij hen en bij 

hun collega's nooit iets gemerkt. 

Tot slot: Lieve Cisca! Nu op de publieke tribune; al jarenlang mijn steun en toeverlaat, 

eerste adviseur en maatje door dik en dun. Behalve dan bij het "politieke gedoe". Dat 

moest om bekende redenen gescheiden blijven. Vele jaren, 's avonds en weekenden, heb 

ik jou en de kinderen alleen thuis gelaten: voor de politiek, in de pre-internet tijd voor 

studie in de leeskamer in het gemeentehuis, voor het zojuist geschetste gevecht in de 

arena. Dat gaat nu veranderen. Ik kom weer thuis. Een beetje ouder, hopelijk een beetje 

wijzer, zeker een beetje grijzer. Ik hoop toch dat je er blij mee bent. 

Voorzitter, collega's, het ga jullie allen goed. 

 

De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter, collega-raadsleden en andere aanwezigen. Dat 

is dan het einde van een gemeenteraadslidmaatschap. Voordat ik het vergeet, want er 

zijn zoveel dingen, waarvoor je moet bedanken, iedereen voor alles bedankt. 

Na 24 jaar gemeentepolitiek, waarvan 16 jaar raadslid, is het mooi geweest. Ik zal u niet 

vermoeien met een terugblik op al die jaren, maar wat beschouwingen over de laatste 

periode moeten kunnen. 

Het was een bijzondere periode. Een Groninger professor bedacht dat het ook voor de 

gemeentepolitiek goed zou zijn om duaal te gaan. De raadsleden zouden hun volksverte-

genwoordigende rol voor het eerst uitgebreider gaan invullen en het college zou gaan re-

geren. Geen wethouders meer die in hun fracties en in commissies de toon konden zet-

ten en geen raadsleden die naar de pijpen van het college dansten. 

Aan het einde van de raadsperiode 1998-2002 werd de zogenaamde commissie Dualise-

ring in het leven geroepen, waarin iedere fractie vertegenwoordigd was. Sommige raad-

sleden hadden niets met dualisering en sommige fracties stonden ook niet te juichen. 

Toch ging de commissie voortvarend te werk en aan het eind van de raadsperiode was 

het voorbereidende werk gedaan en had de gemeenteraad een startdocument en een 

aantal verordeningen klaar voor de nieuwe gemeenteraad. Wie echter dacht dat de ge-

meenteraad voluit duaal zou gaan, kwam bedrogen uit. Het college klaagde dat de raad 

te veel de eigen ruimte zocht. De collegefracties namen elkaar in de klem en de college-

partijen lieten zich gijzelen door het college. Soms werd door een wethouder gedreigd 

met aftreden, als de raad iets wel of niet besloot en men kroop weer in zijn schulp. Er 

werd een aantal initiatiefvoorstellen geproduceerd, maar zelfs die van collegepartijen 

werden niet aangenomen. 

Was het dan toch leuk om in zo'n omgeving te werken? Jazeker, want het was wel moge-

lijk om regelmatig de vinger bij de grieperige of verkouden duale plek te leggen. Och, je 

kon ook eigenlijk niet verwachten dat de wereld opeens anders zou zijn. En als het aan 

de Groninger professor lag, zou het duale stelsel alweer ten grave zijn gedragen, maar 

dan rekent hij buiten de taaiheid van polderbewoners. Dan gaan we juist duaal. 

In de laatste maanden van de afgelopen raadsperiode volgde nog een forse duale staart. 

Het verging het initiatiefvoorstel als alle voorgaande. Jawel, het werd afgewezen. U be-

grijpt dat het voorgaande mijn analyse is. 

Toch was het leuk. Ik heb met veel plezier al die jaren deelgenomen aan het besturen 

van onze mooie gemeente. Ik ben dankbaar dat God mij de gezondheid heeft gegeven 

om dit mooie werk te kunnen doen en om het vol te houden. Daaraan heeft ook de on-

danks alle verschillen goede verhouding met collega-raadsleden meegewerkt. 
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Hoewel je weet dat je na een bepaald aantal jaren raadslidmaatschap min of meer auto-

matisch in aanmerking komt voor een decoratie, ervaar ik dit toch als heel bijzonder. Ik 

wil dan ook Hare Majesteit bedanken dat het haar heeft behaagd mij deze eer toe te 

kennen. 

Tot slot wens ik de nieuwe gemeenteraad, die morgen zal worden geïnstalleerd, veel ini-

tiatief, durf en creativiteit en Gods zegen in deze nieuwe raadsperiode. En wees ervan 

overtuigd dat een gemeenteraad het college krijgt dat hij verdient. 

 

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter, geachte raadsleden, college, dames en heren. 

Twintig jaar raadslidmaatschap, geïnstalleerd ooit in het Muzisch centrum, de eerste ja-

ren actief in het noodgemeentehuis aan de Staalstraat, na twee jaar in het vernieuwde 

gemeentehuis, een greep uit de eerste onderwerpen in commissie en raad. 

Start subsidie sjoelvereniging DOS, knelpunten bij emancipatie, lid werkgroep Emancipa-

tie, olifantsdracht, schuine of platte daken in Nagele, de komst van een asielzoekerscen-

trum in 1987, één van de eersten in Nederland, uitstel van de Zuiderzeelijn, het eiland 

Schokland werd eigendom van Noordoostpolder, overgedragen door het rijk, een kunst-

ijsbaan op biogas. Dat waren wat krenten uit de politieke pap van de eerste dagen als 

politicus. 

Mijnheer de Voorzitter, twintig jaar raadslidmaatschap waarvan zestien jaar als fractie-

aanvoerder. Ik heb het met plezier en enthousiasme mogen doen. Ik kon dat alleen maar 

doen, omdat mijn achterban mij steunde. Jikke, mijn maatje, steun en toeverlaat, en de 

kinderen, heel erg bedankt. 

Ik mag ook Hare Majesteit bedanken dat zij in haar wijsheid heeft gemeend mij die on-

derscheiding te geven. Hartelijk dank. 

De burgemeester heeft op heel eigen en originele manier zijn verhaal gedaan. Nu heeft 

het CDA in haar nieuwe programma staan dat er eigenlijk een stadsdichter zou moeten 

komen. Ik mag vanavond geen voorstel meer indienen, maar misschien komt dat een 

volgende keer, als het Kabinet besluit om toch een gekozen burgemeester te nemen. Dan 

zou ik willen voorstellen wie dan de nieuwe stadsdichter zou worden. Hoewel, ik ben 

gaan twijfelen, want Hans Roefs maakt ook wel indruk. Hartelijk dank burgemeester voor 

uw goede en fijne woorden. 

Deze raadsperiode heb ik als bijzonder ervaren. Alles was anders. Ten eerste invoering 

van het duale stelsel. We moesten en moeten er nog aan wennen. Veel intern geregel, 

terwijl juist van buiten naar binnen moest worden gehaald. Het ging en gaat om de kloof 

met de burger te dichten. Raadsleden die zoeken naar de juiste vorm en inhoud tussen 

hoofdlijn en detail. De wethouders al vier jaar niet meer in de raad. De boegbeelden van 

de lokale politiek dreigen, zo is het landelijke beeld, te degraderen naar de status van 

ambtenaren in tijdelijke dienst van de gemeenteraad. Een burgemeester die voorzitter 

van de raad en voorzitter van het college is. Zelfs een tovenaarsleerling zou hiermee 

moeite hebben. Dualisme is lastig, maar ook een uitdaging. Ontvlechting schept duidelij-

ke verantwoordelijkheden. Ik heb vooral in de raad het echte debat gemist. We hebben 

een aantal pogingen gedaan, maar helaas is dat niet gelukt. 

Naast invoering van het dualisme was er de dijkdoorbraak in 2002. Opkomst en dood van 

Pim Fortuyn die de Nederlandse samenleving in een aantal opzichten onherroepelijk heeft 

veranderd. Zeggen wat je vindt en doen wat je zegt. Een strijdkreet die sindsdien bleef 

doorklinken in het uiten van blijvend ongenoegen over de prestaties van overheid en po-

litiek. Het Sociaal cultureel planbureau noemt dit de spagaat van de 21e eeuw. Zo'n 50% 

van de Nederlanders is zeer ontevreden over de samenleving, terwijl ruim 80% over het 

eigen leven zeer tevreden is. Oftewel, de samenleving deugt niet, maar met mij is alles 

in orde. 

In Noordoostpolder viel dat mee, hoewel toch. Het cliëntalisme in de raad stak zijn kop 

op. De ziekenhuiskwestie trok diepe sporen. De discussie over Emmeloord-Centrum leid-

de tot een spetterende afsluiting. Daarbij kwamen de verwarring en de verharding rond 

de multiculturele samenleving, de discussie over godsdienst in het publieke domein. In 

dit gistend spanningsveld staat dan ook de lokale politiek. Ik ben dankbaar dat ondanks 

dat gistende spanningsveld naast mislukkingen en teleurstellingen ook veel goede dingen 

tot stand zijn gekomen. Denk maar aan de resultaten van het collegeprogramma. 
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Mijn fractie, ik dank mijn fractieleden voor de fijne samenwerking. Soms, dat vond ik, 

een kippenhok met veel gekakel, maar gelukkig heel veel eieren en goede verhoudingen. 

Ik dank de collega-raadsleden en de collegeleden voor de samenwerking en de collegiali-

teit. In commissie en raad verschillende politieke standpunten, daarna goede persoonlij-

ke verhoudingen. Leo heeft wat Willem Breedveld aan zijn stamtafel heeft gevraagd, na-

melijk dat er meer theater moest komen in de raad, waargemaakt. Leo heeft als een wa-

re Leo Saint Saëns een Carnival des Animaux zijn zaken meegegeven. Het was geen Fa-

beltjeskrant. Jikke was trouwens niet fractiesecretaresse maar mijn persoonlijke secreta-

resse. 

Griffie, een bijzonder woord van dank aan de griffier met zijn staf. De griffie als nieuw 

fenomeen, nog wat onwennig, scharnieren tussen raad en college. Ik heb het als een 

verrijking ervaren. Dualisme vraagt veel meer tijd en energie van raadsleden. De griffie 

is daarbij onontbeerlijk. 

Dank ook aan de vele medewerkers, de ambtenaren in dit huis. Het weekblad Intermedi-

air vroeg onlangs gemeenteambtenaren hun raadsleden een rapportcijfer te geven. Er 

kan gemiddeld nog niet eens een zesje af, 5,6. Wat eraan mankeert, raadsleden zijn on-

bekwaam en populistisch. Ze doen aan vriendjespolitiek en zijn te veel met details bezig. 

Net gewone mensen die ambtenaren, want het zijn de steekwoorden die je ook aan de 

stamtafels kunt noteren. Toch ben ik veel dank verschuldigd aan de medewerkers van dit 

huis. Ze stonden me geduldig en deskundig te woord, zorgden voor gevraagde documen-

ten en werden niet moe mijn mailbox te vullen. Hartelijk dank. Ik wens jullie nu rust in 

de organisatie, een puur energieke dienstverlening aan de burger door zorgvuldige com-

municatie. 

Bodes, receptie, koffiekamer, ook jullie bedankt voor de versterking van de inwendige 

mens, het praatje, de relativerende kwinkslag en de goede verzorging en bediening. 

De pers, in het begin van de raadsperiode was er ene mijnheer Peter Vossink. Kent u 

hem nog, met zijn column en zijn commentaar? Er was een rubriek Onder de toren. De 

pers als waakhond is een belangrijke pijler onder de democratie. Artikelen geschreven 

met respect voor feiten en benul van de achtergronden, waarin ze moeten worden ge-

zien. Geen vermenging van feiten en meningen. Ik dank de pers hartelijk voor de contac-

ten. 

Ik dank ook het bestuur van het CDA en de kiezers voor het in mij gestelde vertrouwen 

al die jaren lang. 

Bij de laatste najaarsrapportage sprak ik over: All politics are local. Hoe ik dat nu moet 

interpreteren, sinds de laatste verkiezingen, weet ik niet meer zo goed. 

Ik besluit met de titel van een theoloog, Harry Kuitert. Hij heeft een boekje geschreven 

over kerk en politiek. Het boekje heet Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Politiek 

lost niet alles op, moet die pretentie ook niet hebben, want niet alle problemen zijn poli-

tieke of maatschappelijke problemen. Er is meer wat zin en perspectief geeft in het leven 

van mensen. In dit alles dank ik God die mij de gezondheid en de kracht gaf dit werk te 

doen. 

Voor de nieuwe raad wens ik een goede start. Ik dank u wel. 

 

De voorzitter: We zijn aan het eind van een lange en bijzondere middag gekomen. Ik 

wil dit deel afsluiten. Ik heb wel een vraag aan de partners, de dames van de gedeco-

reerden. Wij hebben voor hen nog een mooie bos bloemen en die zou ik graag willen uit-

reiken. 

Even de orde van dienst. Ik denk dat we allemaal droge kelen hebben. Degenen die af-

scheid willen nemen van de mensen die gaan, dat kan uitbundig. We zouden met de raad 

nog een hapje eten. Dat gaan we ook zeker doen. We hebben om 19.00 uur afgesproken, 

maar ik geef u een half uur respijt. U wordt daar om uiterlijk 19.30 uur verwacht. 

 

V. Sluiting 

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten (18.00 uur). 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 april 2006. 

 

 

De griffier,    de voorzitter, 


