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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 maart 2010 

om 14.30 uur in her gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

E. van Elk (PU), J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD),  

H. van Mook (PvdA/GroenLinks), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en de heren 

J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), P.N. Blauw (VVD), R. Boerma (CDA), F. Boundati  

(PvdA/GroenLinks), G.W. Bulk (VVD), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA),  

L.H.M. Lammers (ONS), H.L. Meijering (CDA), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), D. Pausma 

(ONS), A. Poppe (CU-SGP), P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann 

(CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), J. Visser  

(CU-SGP) en G.J. Veldkamp (CU-SGP)  

 

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

Wethouders: de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks),  

A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA), L.G. Voorberg 

(CU-SGP), F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks)  

Griffier:   de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

Afwezig:   de heren H.A.J.G. Kreeft (fractie Kreeft) en H.J. Lambregtse 

    (CU-SGP) 

 

I.  Opening 

 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. We zijn niet helemaal compleet. De 

heer Lambregtse is afwezig en de heer Kreeft is afwezig. De heer Van der Velde komt 

iets later. 

 

II.  Vaststelling agenda 

 

De voorzitter: Kunt u het met de agenda eens zijn? Als u met het afscheid niet instemt, 

betekent het niet dat u automatisch doorgaat! Er wórdt afscheid van u genomen, ook al 

verandert u de agenda. Ik weet dus niet of het zin heeft daarover te discussiëren. Nee? 

Dan bestemmen we hiermee de agenda.  

 

III.  Notulen van de vergadering van 20 januari 2010 

 

De voorzitter: Heeft u nog opmerkingen over de notulen? 

 

Mevrouw Geluk: Ik heb schriftelijk opmerkingen gemaakt, die worden wel meegenomen 

denk ik. 

De notulen worden vastgesteld met inachtneming van de schriftelijk binnengekomen wij-

zigingen. 

 

IV.  Agendapunten: 

 

 1.  Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden 

 

De voorzitter: Willen we 11 maart a.s. een vruchtbare vergadering kunnen hebben dan 

moeten eerst de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht worden. Ik zou 

conform de Gemeentewet een commissie Onderzoek geloofsbrieven willen instellen, be-

staande uiteraard uit de griffier, en mevrouw Geluk, de heer Hermus en mevrouw Van 

Mook. Dat zo zijnde, schors ik even de vergadering en verzoek ik hen mee te gaan met 

de griffier om de geloofsbrieven te onderzoeken. Ik verzoek de aanwezigen te blijven zit-

ten, want als het goed is, is er enig voorwerk gedaan, dus het moet snel kunnen. 

 

(Schorsing gedurende drie minuten.) 
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De voorzitter: Dat is snel werken. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan 

mevrouw Geluk, de voorzitter van de commissie. 

 

Mevrouw Geluk: Voorzitter, voordat u inderdaad gelooft dat we allemaal zo verschrikke-

lijk snel zijn en er later op- en aanmerkingen over krijgen: we hebben het voorwerk al 

gedaan voor de vakantie, spelen nu het spel zoals het gespeeld moet worden en hebben 

nog even met elkaar geconstateerd wat we te constateren hadden. Ik kan u verslag doen 

van datgene wat we hebben gedaan, maar niet dan nadat ik eerst de mensen die de ver-

kiezingen hebben georganiseerd, wil complimenteren. Het is perfect verlopen. We  heb-

ben allemaal beelden op de televisie gezien dat het ook anders kan. Zowel in de voorbe-

reidingen als tijdens de verkiezingen is het hier grote klasse geweest en daar hebben we 

allemaal de vruchten van kunnen plukken. Dan nu de conclusie van het onderzoek dat 

we net hebben gedaan.  

 

Het verslag van de commissie uit de raad van de gemeente Noordoostpolder, betreffende 

het onderzoek van de geloofsbrieven en de vaststelling van de rechtmatigheid van de 

verkiezingsuitslag d.d. 9 maart 2010.  

De door de raad van de gemeente Noordoostpolder benoemde commissie Onderzoek ge-

loofsbrieven verklaart: 

dat zij de processen-verbaal van het hoofdstembureau heeft onderzocht en in orde be-

vonden; 

dat zij de geloofsbrieven en de verder bij de Kieswet gevorderde stukken van de bij 3 

maart 2010 verkozen raadsleden heeft onderzocht en in orde bevonden.  

De commissie adviseert u om vast te stellen dat de verkiezingen van 3 maart 2010 

rechtmatig zijn verlopen en vast te stellen dat de verkozen personen als lid van de raad 

van de gemeente Noordoostpolder kunnen worden toegelaten met ingang van 11 maart 

2010.  

De commissie voornoemd, bestaande uit mezelf, Anjo Geluk, mevrouw Van Mook en de 

heer Hermus. 

 

De voorzitter: Dat betekent dat we de vergadering van 11 maart a.s. met een gerust 

hart tegemoet kunnen zien. De griffier wijst mij erop dat het voor een goede start van de 

nieuwe raadsleden goed is dat u dat ook bevestigt. Ik ging ervan uit dat u allen het op 

gezag van mevrouw Geluk zou aannemen, maar ik vraag toch even uitdrukkelijk uw in-

stemming, bijvoorbeeld door te klappen… Applaus klinkt. 

Startende raadsleden moet je niet in onzekerheid laten over hun mandaat, dat was een 

goede suggestie van de griffier. Ik ga naar het spreekgestoelte en aan mij om deze peri-

ode af te sluiten. 

 

 2.  Afscheid vertrekkende raadsleden 

 

De voorzitter: Dames en heren, leden van de raad van Noordoostpolder. Een periode 

wordt afgesloten, 11 maart a.s. wordt een nieuwe periode ontsloten. Reden om terug te 

kijken. U zult mij niet kwalijk nemen dat ik dat doe in een breder perspectief dan die af-

gelopen vier jaar. Ik beschouw een periode van twaalf jaar, de tijd dat ik voorzitter van 

de raad mocht zijn. Een periode dat er ook best reden is om terug te kijken in een be-

paald tijdsperspectief. Daarbij zal ik drie onderwerpen de revue laten passeren: 

 de overgang van het monisme naar het dualisme; 

 de veranderende politiek-bestuurlijke cultuur en 

 de raadsperiode 2006-2010.  

 

Van monisme naar dualisme 

De raads- en collegeperiode 2002-2006 was in meerdere opzichten een breuk met het 

verleden. In de eerste plaats kwam er een eind aan de vanzelfsprekendheid van coalities 

van CDA, PvdA en VVD. Een lokale partij, de Politieke Unie, verruilde het collegepluche 

met de VVD. Een decennialange en vertrouwde coalitie kwam tot een einde. Een coalitie 
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die steeds, hoe de uitslag van de verkiezingen ook was, over een comfortabele meerder-

heid in de raad kon beschikken. Daarvoor moest een bijzondere reden zijn. En die was er 

ook: het voortbestaan van het Dokter Jansenziekenhuis was inzet van de verkiezingen. 

De commissie Kraaijeveld-Wouters adviseerde de acute functies te centraliseren in Lely-

stad. Het Dokter Jansenziekenhuis zou afgeschaald moeten worden naar een soort poli-

kliniek. De Politieke Unie was de overtuigende winnaar van de verkiezingen met als ver-

kiezingsleuze: "behoud van de vier basisspecialismen". 

 

In de tweede plaats was er wettelijk geen plaats meer voor de monistische manier van 

samenwerken tussen raad en college, want het was voor de burger niet duidelijk wie 

waar over ging. Raad en college gingen eigenlijk altijd over hetzelfde. De commissie  

Elzinga had daar een oplossing voor bedacht (de Kamer stemde daarmee in): voer ook 

voor gemeenten het dualisme in, het systeem dat ook voor regering en parlement geldt. 

Het college bestuurt en de raad controleert, stelt kaders en hoofdlijnen van beleid vast 

en is volksvertegenwoordiger. De raad had in de periode 1998-2002 de commissie  

Nentjes ingesteld die de duale manier van samenwerken moest gaan voorbereiden, nadat 

het college van B&W geen antwoord had op de vraag: waar is dit voor nodig, welk pro-

bleem lossen wij eigenlijk op? Het gaat toch best goed? Kortom, de raad had het initiatief 

en was aan zet. De commissie Nentjes adviseerde vanuit de opdracht dat het "anders" 

moest, zonder daarvoor de innerlijke overtuiging te hebben dat deze verandering ook 

een inhoudelijke verbetering zou zijn.  

Waar gingen de gesprekken onder andere over? Ik ben niet volledig. 

Mogen de wethouders nu wel of niet in de raadscirkel plaatsnemen of alleen op uitnodi-

ging van de gemeenteraad?  

Mogen de wethouders wel of niet deelnemen aan het overleg met de eigen fractie? 

Maakt de raad een eigen "raadsprogramma" naast het collegeprogramma? 

En hoe betrekken wij de burger meer bij het beleid? 

Deze en andere vragen beheersten de gesprekken. 

Uiteindelijk werd besloten het dualisme werkendeweg in te voeren en zo nodig tussen-

tijds werkwijzen bij te stellen. Met de benoeming van Jos Even, als een vertrouwde uit dit 

huis die weet hoe de hazen lopen als griffier, was eigenlijk een hele monistisch-duale 

griffier geïntroduceerd om het proces goed te laten gaan. 

 

De veranderende bestuurs- en politieke cultuur 

Het dualisme heeft in onze gemeente een geheel eigen dynamiek gekregen doordat het 

samenviel met die eerdergenoemde doorbreking van de vanzelfsprekendheid van colle-

ges van CDA, PvdA en VVD, vanwege de ziekenhuisproblematiek. 

De ziekenhuisproblematiek heeft de gemoederen langdurig en ingrijpend beheerst en 

doet dat bij tijd en wijle nog steeds. Opmerkelijk daarbij is dat dit onderwerp met name 

bij de wat oudere generatie van onze inwoners veel emotie opriep. Hun Dokter Jansen-

ziekenhuis mocht niet verdwijnen!  

Het ziekenhuis zelf communiceerde niet of weinig. Het gemeentebestuur, het college van 

B&W, werd in een rol gedrukt waarin het niet thuis hoorde. En terugkijkend: daar ook 

geen adequaat antwoord op had.  

Zo gebeurde het dat het ziekenhuis de raadsagenda domineerde. Volle publieke tribunes 

en emotionele acties waren het gevolg. Een voor Noordoostpolder absoluut nieuw ver-

schijnsel. De toon verhardde, binnen en buiten de raad. Het ging steeds minder om de 

feiten en steeds meer om de emotie.  

 

Op de zoektocht naar een lokaal verantwoorde invulling van het dualisme werd de zie-

kenhuisproblematiek daarvoor maatgevend, of toonzettend zo u wilt. 

Ook het college en de collegepartijen hadden nog geen goed antwoord op deze duale uit-

daging. Welke positie kies je nu als kadersteller? Doe je dat als controleur van het colle-

ge?  

Wat betekent het nu echt: als volksvertegenwoordiger? Was er plaats voor die drie rol-

len? Welke had bij welk onderwerp het primaat? Welke had het moeten hebben? Hoe blijf 

je consistent en geloofwaardig in die drie verschillende rollen? Welke 'toon' kies je? Hoe 
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reageer je op de 'toon' van de brievenschrijvers en insprekers? Wij hebben onszelf niet 

de kans noch de mogelijkheid geboden hierover als raad en college te reflecteren. Het 

was zoals het was en het gebeurde waar we allemaal bij waren. 

 

Raadsperiode 2006-2010 

Zo ging de raadsperiode 2002-2006 over in de huidige periode, die we vandaag afsluiten, 

die van 2006-2010. De 'verstoring' van de vanzelfsprekendheid van de coalities van CDA, 

PvdA en VVD was voorbij. De Politieke Unie wist de winst niet vast te houden en de VVD 

trad weer toe tot het college. Tijden van weleer zouden herleven, maar de daarbij vroe-

ger zo gewone stabiliteit kwam niet terug. 

Behalve het ziekenhuisdossier werd de politieke agenda beheerst door de Centrumplan-

nen. Op de valreep voor de verkiezingen werd dit majeure plan door de raad in meerder-

heid aangenomen en het nieuwe college met de uitvoering ervan belast. Daarnaast zette 

het nieuwe college een andere, minder behoudende koers in. Er moest meer kunnen, 

meer mogelijk zijn in de polder! Het vorige college had al ingezet op promotie en acquisi-

tie op economisch terrein en het nieuwe college gaf daar breed invulling aan. De wil om 

kansen te benutten was groot. Het begrip 'tweede oplevering' werd breed uitgewerkt: de 

binnen- en buitensportvoorzieningen moesten toekomstproof worden, Emmelhage de 

beste woonwijk, en veel andere voorbeelden zijn te vermelden. 

Het college was zich bewust van het zijn van 'bestuur' en trok er best stevig aan. De re-

latie met de raad was nog steeds niet uitgekristalliseerd. In de eerste cursus voor de 

raad werd geleerd: 'de raad is de baas'. Al zeg ik erbij, alsof dat onder het monisme niet 

het geval was! Maar het klonk goed, en het bekte goed en iedereen ontleende daar veel 

kracht en zelfvertrouwen aan. 

De fracties zochten een vorm om 'de baas te zijn'. Een van de eerste blijken kwam al in 

de junivergadering van de nieuwe raad. Er was een besluit genomen over een door het 

college afgeraden onderzoek in de ziekenhuisaffaire. De oppositieperiode was de VVD-

fractie best goed bevallen en het was, ook voor de VVD-wethouder, even wennen wat het 

betekende om collegepartij te zijn. Dat betekende blijvende onrust: hoe ben je als raad 

duaal de baas en zorg je toch voor continuïteit als collegepartijen?  

Na anderhalf jaar bleek dat de coalitiepartner de VVD het een te moeilijke opgave vond. 

Er gebeurde iets wat de Noordoostpolder nog nooit had meegemaakt: de VVD-wethouder 

had te weinig steun binnen de coalitie en zijn fractie en werd gedwongen op te stappen. 

Snel bleek dat verdergaan met de VVD geen optie was. De lege plaats in het college werd 

ingenomen door de ChristenUnie/SGP-fractie, die daarmee voor de eerste keer in haar 

bestaan collegeverantwoordelijkheid kreeg. Het ook door de VVD onderschreven college-

programma werd aangevuld met enkele punten van ChristenUnie/SGP en het college be-

stuurde opgewekt verder. 

 

Maar ook binnen de raad waren er personele wisselingen. 

De driemansfractie van ONS ging snel na de start als tweemansfractie verder omdat 

Evert van de Belt eruit stapte en als fractie Van de Belt zelfstandig verderging. De rust 

binnen de ONS keerde eigenlijk niet terug: ook Henny Kreeft verliet de fractie en Doede 

Pausma nam de opengevallen plaats in. 

Jurjen van der Velde kwam weer terug in de raad omdat hij doorschoof toen Wobbe 

Bouma na een jaar Statenlid werd. 

Andries van Daalen kon het raadswerk niet combineren met zijn drukke werkzaamheden 

en maakte plaats voor Janneke Sparreboom. Als fractievoorzitter werd Andries van  

Daalen opgevolgd door Peter Blauw. Maar korte tijd daarna bleek dat ook Janneke we-

gens een verhuizing haar raadslidmaatschap moest opzeggen en Bert Bulk nam haar 

plaats in de VVD-fractie in.   

Doordat de ChristenUnie/SGP in de persoon van Leo Voorberg toetrad tot het college, 

ontstond er ook in die fractie een vacature. Het was Jelle Visser die de opengevallen 

plaats innam. 

Evert van de Belt bleek ongeneeslijk ziek en overleed op 18 november 2008. De raad 

herdacht hem in de decembervergadering. 
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Volgens de Kieswet moest een opvolger gevonden worden op de lijst van ONS: Henny 

Kreeft maakte gebruik van deze wettelijke mogelijkheid voor een comeback, maar, als 

zelfstandige fractie Kreeft. 

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks legde Janet Faber om gezondheidsredenen het 

fractievoorzitterschap neer en nam Sandra Schrijver het van haar over.  

Renzo Kalk verliet om persoonlijke redenen de raad en Roger Boerma mocht het laatste 

halve jaar zijn plaats innemen. 

De laatste wisseling was die van Robert Wassink toen hij uitverkoren werd om de tweede 

raadsgriffier van de gemeente te worden. Hendrik Jan Lambregtse schoof door van bur-

gerraadslid naar raadslid. 

 

Er is best veel in de personele zin gebeurd, als je dat zo op een rijtje zet, dames en he-

ren.  

En behalve door de vele personele wisselingen wordt de raadsperiode 2004-2010 ook ge-

kenmerkt door een fenomeen dat zich buiten de raad voltrekt, maar ontegenzeggelijk 

zijn weerslag heeft op de sfeer binnen de gemeenteraad: de weblogs, waarin raadsleden 

commentaar leveren op gebeurtenissen in raad en commissie, en op collega-raadsleden.  

Binnen de, in de kern monistische, op samenwerking gerichte verhoudingen binnen de 

gemeenteraad samen met het college, deed de wereld van de eenzijdig geuite satire en 

scherp en soms vilein commentaar zijn intrede. Daarbij werd niet alleen op de bal, maar 

ook steeds meer op de man gespeeld.  

Discussies binnen het presidium en de raad kwamen niet verder dan de op zich terechte 

constatering van het formele recht op deze vorm van vrije meningsuiting. Daarmee werd 

naar mijn mening door een enkeling een middel tot doel verheven en voorbijgegaan aan 

het kenmerk van de democratie: het openbare debat.  

 

Wanneer je de afgelopen periode zo benadert, vraag je je af hoe het met de besluitvor-

ming ging, met zoveel wisselingen en zoveel andere omstandigheden dan ervoor. Gingen 

de fracties onderling en met het college rollebollend over straat? Nee, dat valt best mee! 

Laat de cijfers spreken.  

De raad vergaderde in de periode 47 keer en nam 353 besluiten. Voor die 353 besluiten 

kwamen in 350 gevallen de voorstellen van het college. 

De raad nam driemaal zelfstandig een besluit. De eerste keer ging het om het onderzoek 

naar de mogelijkheden voor een ziekenhuis in de juniraad van 2006, het initiatiefvoorstel 

van ChristenUnie/SGP over drijvende woningen was het tweede en ook bij de voordracht 

voor de nieuwe burgemeester speelde het college geen enkele rol.  

Eén voorstel van het college werd niet aangenomen (dat was de steun aan het dr. Jan-

senziekenhuis) en alle andere 349 wel! In 79% (276 gevallen) gebeurde dat unaniem en 

in 21% (73 gevallen) gebeurde dat bij meerderheid van stemmen. Daarbij ging het om 

20 onderwerpen die vaker op de raadsagenda stonden, zoals Emmeloord-Centrum, de 

Regionale Brandweer/Veiligheidsregio, De Wellerwaard, verhoging van de grafrechten, 

etc. U kunt het lijstje zelf aanvullen.  

 

Een nieuw fenomeen in deze raadsperiode was het ruime gebruik van moties, uitspraken 

van de gemeenteraad over een bepaald onderwerp. 

Vooral de Voor- en Najaarsnotavergaderingen mochten zich verheugen in forse aantallen 

moties. Opmerkelijk daarbij was dat die moties bijna nooit een directe relatie hadden 

met de onderwerpen die op de agenda stonden. Sterker: alle Voor- en Najaarsnota's be-

reikten ongewijzigd de eindstreep. Bijna alle moties werden uitgevoerd. 

Van het inspreekrecht in raadsvergaderingen werd steeds meer, maar naar mijn mening 

nog steeds bescheiden, gebruikgemaakt: 25 keer! 

 

Als je zo de afgelopen periode evalueert, tot welke conclusies kom je dan? 

In de eerste plaats: de ontwikkelingen binnen het politieke bestuur van Noordoostpolder 

staan niet op zichzelf. Zij spelen zich af tegen de achtergrond van wat er landelijk speelt 

en van hoe de landelijke verhoudingen zijn. Landelijk zie je dat veel kiezers afstand ne-

men van bestaande structuren en hun oude vertrouwde partijen.  
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De stabiliteit van de traditionele partijen is verdwenen. Nieuwkomers weten zwevende 

kiezers even te binden, maar lang niet altijd vast te houden. 

De kiezer is op drift en daar zullen wij mee moeten leren leven.  

Als je die achtergrond betrekt bij het trekken van een conclusie, denk ik dat de bestuurs-

cultuur in Noordoostpolder in wezen nog steeds beheerst wordt door een op samenwer-

king gerichte monistische houding.  

Voor raad en college is het raadzaam over en weer van elkaar te weten wat zij verstaan 

onder duale samenwerking en welke spel- en gedragsregels zij in hun onderlinge verkeer 

wensen na te leven. Misschien is het goed in de komende periode af te tasten hoe u daar 

met elkaar over denkt. Tot nog toe is dat mij onvoldoende duidelijk. Op 11 maart a.s. zal 

ik op dit thema verder borduren, als ik de nieuwe raad mag installeren. 

 

Dit gezegd hebbende sluit ik de raadsperiode 2006-2010 af. 

 

Sommigen van u gaan door: hebben een nieuw mandaat van de kiezer gekregen; voor 

anderen pakte dat slechter uit of zij gaven aan zelf te willen vertrekken. 

 

Dat betekent dat ik nu toekom aan de afscheidnemers. Ik zal hen allemaal per persoon 

toespreken. Het wordt een tweezang: als uw voorzitter zal ik hen toespreken en daarna 

zal één uwer, namens de raad tegen deze bijna ex-collega's enige goede woorden zeg-

gen.  

 

De volgorde die ik hierbij aanhoud, is te beginnen met degene met het laagste aantal 

raadsmaanden (jaren lukt nog niet eens) en dan kom ik vanzelf bij de nestor van de af-

scheidnemers, mevrouw Geluk. 

 

Hendrik Jan Lambregtse 

Hij is er weliswaar niet, maar voor de notulen en iedereen vind ik het goed dat ik hem 

toespreek. Alleen zijn buddy zal hem niet toespreken, dat zou een beetje ingewikkeld 

worden.  

De heer Lambregtse stond op plaats 8 op de lijst en hij had wellicht in een sombere bui 

al het idee dat hij er niet in zou komen. De inwerkperiode was ook wel heel erg kort, da-

mes en heren, geïnstalleerd in de vergadering van 17 december 2009 om de plaats in te 

vullen die ontstond door het vertrek van Robert Wassink. Wellicht zien we hem terug als 

burgerraadslid en dan zou hij best weer op zijn oude stek willen zitten.  

Ik heb voor ieder raadslid dat vertrekt, getracht een citaat te vinden dat door politici eer-

der is uitgesproken, net als vier jaar geleden. Voor de heer Lambregtse kwam ik op een 

uitspraak van Tiny Kox, oud algemeen secretaris van de SP (er is geen politieke verwant-

schap, maar in de tekst wel): “Morgen kan het beter worden, als wij er vandaag iets aan 

doen”. Voor hem niet helemaal gelukt, maar dan blijft er hoop voor een volgende perio-

de. 

 

Dames en heren, ik ga over naar 

Roger Boerma, raadslid sinds niet veel langer, 12 november 2009, omdat collega-

raadslid Renzo Kalk onverwacht te kennen gaf dat hij er om persoonlijke redenen mee 

wilde stoppen. 

Jong en enthousiast, hij had er zin in; bij de nieuwjaarsreceptie zei hij tenminste nog dat 

hij een beetje begon te snappen hoe het allemaal in elkaar zit. Nu is dat best snel, mijn-

heer Boerma… want er zijn een hoop raadsleden die er langer tijd voor hadden, dus u 

bent wat dat betreft absoluut een talent. Het is dan jammer dat we u weer moeten mis-

sen en jammer dat u niet op de lijst staat en dus uw leerproces maar heel kort en hevig 

is geweest. Het is misschien een belofte die in de schoot van het CDA ligt, om die al of 

niet te verzilveren. Daarom voor u een gezegde van Hanneke Gelderblom, ooit lid van de 

Eerste Kamer voor D66: “Het elfde gebod: Gij zult niet wanhopen!” 

 

Ik reik u een afscheidscadeautje uit en geef het woord aan Andries Poppe, de buddy.  
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De heer Poppe: Roger, ik mag je toespreken namens de raadsleden. Je bent wel een he-

le korte periode gemeenteraadslid geweest, vanaf november tot vandaag. Bijna het 

raadslid uit Noordoostpolder met de kortste zittingsperiode. Ik heb het niet nagezocht, 

maar het zou maar zo kunnen. Je bent toch wel de jonge hond in het CDA, denk ik. Je 

geeft de  broodnodige verjonging in die fractie en bracht de gemiddelde leeftijdsgrens 

weer eens wat naar beneden. Ja, sorry heren… De heer Torenbeek: Voorzitter, mogen 

wij interrumperen? De voorzitter: Nee! 

De heer Poppe: Je vindt het raadswerk heel leuk hebben we gemerkt, en net nu je een 

beetje weet hoe de hazen lopen – de burgemeester refereerde er ook al aan – en je 

enigszins begint door te krijgen hoe het allemaal werkt, ga je er alweer uit. Eigenlijk 

hebben wij als je collega-raadsleden niet eens de kans gekregen om écht kennis met je 

te maken. En eigenlijk heb jij je in de raad niet eens écht kunnen profileren.  

We hebben je toch wel leren kennen en gezien hoe je jong, leergierig en enthousiasme 

uitstralend bezig bent geweest. Je had de intentie om er wat van te maken, maar helaas, 

je staat niet op de lijst voor de komende raadsperiode. Toch hoop ik van jou nog eens te 

horen dat het smaakt naar meer, dat je het mooi hebt gevonden een rol te kunnen spe-

len in deze prachtige gemeente. Overheid zijn en bij een overheid werken is niet zo po-

pulair. Dat je het mooi hebt gevonden een rol te kunnen spelen in het bestuur van deze 

prachtige gemeente vinden mensen maar lastig te begrijpen. Ze vinden het lastig te be-

grijpen als je zegt dat je het gewoon leuk vindt, dat je er veel aardigheid aan hebt.  

Nu hoop ik één ding, dat het virus je toch heeft besmet. De verschijnselen zetten zich 

nog niet zo erg door, maar we hopen dat dat op redelijk korte termijn toch nog eens zal 

gebeuren.  

 

De voorzitter: Dames en heren, ik vervolg met 

de heer Bulk, raadslid sinds 18 december 2008, na het vertrek van Janneke  

Sparreboom. Bert Bulk komt uit een liberaal nest en daar maakt hij ook geen geheim 

van, met een grote interesse voor de ontstaansgeschiedenis van de polder. Het motto: 

'Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet welke richting je moet kiezen 

om naartoe te gaan' zou van hem kunnen zijn. Zo opereerde Bert in raad en commissie. 

Vanuit het verleden lijnen doortrekkend naar de toekomst.  

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Bert soms meer redeneerde vanuit een historisch 

besef, dan dat hij de eerdere besluitvorming tot uitgangspunt van oordelen nam. Dat 

maakte hem best een beetje onvoorspelbaar, zowel voor de eigen fractie als voor de rest 

van de raad. 

Daarom voor Bert Bulk een gezegde van oud-burgemeester Brokx van Tilburg: “Vertrouw 

niemand helemaal, ook jezelf niet”.  

 

Jelle Visser zou je graag namens de raad willen toespreken. 

 

De heer Visser: Geachte heer Bulk, beste Bert, u bent ruim een jaar raadslid geweest, 

niet zo’n heel lange periode, maar u was wel nadrukkelijk aanwezig. Ik heb mijn praatje 

ingedeeld in drie punten – misschien weet u dat in de kerk de uitdrukking bestaat: een 

goede preek heeft drie punten – vanwege de waardering voor kerk, dominees en preken 

waarvan u de afgelopen periode blijk heeft gegeven...  

Wat zijn die drie punten? Het eerste punt is: Bert Bulk, de leraar, het tweede: Bert Bulk, 

de ambassadeur, en het derde: Bert Bulk, de landschapsbeheerder. 

Als eerste de leraar. U was niet alleen leraar op school, ook in de raadzaal voelde u zich 

geroepen uw mederaadsleden te onderwijzen! We hebben het nodige van u mogen op-

steken; het ontwerp van de polder, goede rooiing en de Delftse school kwamen voorbij. 

Ook in de politieke filosofie hebt u ons onderwezen. Zo klonk laatst zelfs de naam van 

Machiavelli in deze raadzaal. Wat dat betreft ging uw bijdrage echt de diepte in. 

Als tweede, de ambassadeur. Wat niet onvermeld mag blijven is de titel die u in de korte 

raadsperiode hebt verworven: ambassadeur van de horeca in de Noordoostpolder. Tij-

dens een quiz in ’t Voorhuys, een driekwart jaar geleden ongeveer, bleek u zeer goed  op 

de hoogte van alle regels die er zijn voor de horeca en dat was goed voor een paar fles-

sen wijn en de titel: ambassadeur van de horeca in de Noordoostpolder. Die valt niet ie-



2010  N. 110 

 

 

dereen ten deel. 

Als derde de landschapsbeheerder. In het blad van Landschapsbeheer Flevoland zag ik 

dat u onlangs bent toegetreden tot het bestuur van Landschapsbeheer Flevoland met als 

portefeuille cultuurhistorie. Gezien uw brede kennis omtrent de cultuurhistorie en ons 

gebied zult u daaraan een hele goede bijdrage kunnen leveren en ik wens u daarbij heel 

veel plezier toe. 

 

De voorzitter: We hebben drie verschillende cadeaus waar we een keuze uit mochten 

maken. Dit is de mooie atlas die de provincie Flevoland heeft uitgegeven, die heel uniek 

is en heel mooi kaartmateriaal bevat. Met de interesse van Bert is dat allemaal in hele 

goede handen. 

 

Ik kom nu bij raadsleden die een hele periode raadslid zijn geweest. 

Henk Meijering, een hele raadsperiode, of liever net niet, want je werd een maand later 

dan je collega’s geïnstalleerd, omdat je met vakantie was. Zo vestigde je nadrukkelijk de 

aandacht op je. Het was heel boeiend, want je hebt jezelf geafficheerd als komende uit 

het midden- en kleinbedrijf, weet wat er wat dat betreft van de gemeente verwacht 

wordt en probeer er op mijn eigen plek richting en inhoud aan te geven.  

Je stopt ermee omdat je toch wat andere verwachtingen had, dat het een iets wendbaar-

der boot was dan de mammoettanker om mede te besturen, en die wat meer naar ande-

re roergangers ook zou luisteren. Het schip van de gemeente heeft toch iets van een 

mammoettanker die langzaam van koers te veranderen is. Jij vond het denk ik iets te 

weinig dynamisch.  

Je was niet altijd heel sprekend in de raad aanwezig, maar je was altijd wel aanwezig in 

de raad. Ik dacht wel eens: van Henk had het wel een paar uur eerder afgelopen mogen 

wezen, zo nu en dan. Daar is ook niks mis mee, want dat was ook best wel eens ver-

standig geweest, maar je hebt kennisgemaakt en het een periode gedaan en dat is ook 

te respecteren.  

Je bent een bijzonder mens. Je hebt een bedrijf en bent steeds meer aan het specialise-

ren gegaan. Je bent slotenspecialist en weet ook in overdrachtelijke zin deuren te openen 

en dingen die misschien wat vastzitten nieuw elan te brengen. Zelf heb ik je prima rol 

met de Vrienden van Japan meegemaakt en ook in de privésfeer doe je prima dingen, in 

hoe je omgaat met mensen die het wat minder makkelijk hebben. Het is ook goed dat je 

daar alle tijd voor wilt houden en voor jouw plek in de raad komt altijd wel een ander. 

Ik denk dat ik je recht doe met een citaat van de oud-fractievoorzitter van het CDA Piebe 

Reijenga, die zei: “Alles is politiek, maar politiek is niet alles!” 

 

De heer Pausma: Henk, collega Meijering, ex-collega Meijering, ik ken je als slotenma-

ker, middenstander en collega-raadslid. Op de ijsbaan speel je ook een rol, maar ik 

schaats zo weinig dat ik je daar nooit ben tegengekomen. Aan je nieuwe baard te oorde-

len is het deze keer een lange, koude winter geweest en was je niet langer van plan de 

kou vat op je te laten krijgen op het ijs. Je bent dan geen nestor, maar je wist heel goed 

hoe de hazen liepen en hoe ze misschien lopen. 

Sommige raadsleden hebben een hele harde stem, andere fluisteren. Sommige mensen 

gebruiken de microfoon en anderen melden hun instemming of ongenoegen door zonder 

microfoon aanvullingen te geven. Voor jou geldt geen van beide. Je meldde je punt altijd 

op een duidelijke, hoorbare, rustige toon, bijna plezierig om naar te luisteren, ook al wa-

ren we het niet altijd helemaal eens. We gaan je expertise en visie op de invulling van De 

Deel missen. Als detaillist heb je daar natuurlijk een deskundige, eigen kijk op. En wat 

we het meest gaan missen, is je rustige benadering van de onderwerpen die we de afge-

lopen jaren bij de kop hebben gehad. Je werd nooit boos en liet je niet onnodig uit de 

tent lokken. Mocht je ooit terug willen keren inde politiek, denk dan even aan de ONS-

fractie. Je bent van harte welkom. Je bent veel te groot geworden voor het CDA. Henk, 

het ga je goed en tot ziens, misschien. 

 

De voorzitter: voor Henk een Makkumer bord met het wapen van de Noordoostpolder. 

Ik hoop dat je hem een mooie plaats in huis geeft. 
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Dames en heren, ik kom nu toe aan 

Henny Kreeft. Hij is er zelf niet, maar kan het in de notulen nalezen. Henny Kreeft is op 

27 april 2006 na de verkiezingen op 16 maart als fractielid van ONS de raad binnenge-

komen. Eerder had Henny Kreeft al de nodige raadservaring opgedaan in het zuiden des 

lands binnen D66, waarvan hij tevens secretaris was. Eerder noemde ik al zijn kortston-

dige carrière bij ONS en de kans die Henny pakte toen de plaats van Evert van de Belt 

vrijkwam. Hij maakte een doorstart als 'Fractie Kreeft'. In de raadsvergadering van 29 

januari 2009 werd hij beëdigd als raadslid van die fractie. Daar wachtte hem – de eerlijk-

heid gebiedt dat te zeggen – niet een echt hartverwarmend welkom, maar Henny beant-

woordde rustig alle vragen die op hem afgevuurd werden en leek te denken van: dat 

deert mij niet. De kranten kopten in met “Terugkeer raadslid niet onomstreden”. Emotio-

neel is dat zo, formeel, volgens de Kieswet, had hij alle recht op de zetel.  

Henny was een helder raadslid. Sprak kort en bondig, hield niet van te veel tierlantijntjes 

in zijn opvattingen. Als ik Henny zou moeten typeren gebruik ik een uitspraak van Spino-

za: “Niet lachen, niet betreuren, maar proberen te begrijpen”. 

 

Mevrouw Schrijver: Henny Kreeft is Brabander van geboorte en is in deze raadsperiode 

tweemaal raadslid van de Noordoostpolder geworden. Hij begon bij ONS en stapte daar 

op. Zijn zetel ging terug naar de partij, maar na het overlijden van de heer Van de Belt  

besloot hij om als fractie Kreeft weer terug te komen. Henny heeft nogal een wonderlijke 

politieke weg belopen. Hij begon bij D66, LPF, ONS, fractie Kreeft en heeft tijdens de af-

gelopen verkiezingen meegedaan als lijsttrekker van de Nederlandse Moslimpartij. Helaas 

voor hem leverde dit geen zetel op voor hem in de gemeenteraad van de Noordoostpol-

der. Voor hem ligt nu wel de uitdaging om mee te gaan doen aan de landelijke verkiezin-

gen. Henny heeft zich in de jaren ´90 bekeerd tot de islam en hij houdt zich ook strikt 

aan de ramadan. Hij is een van de twee moslimraadsleden in deze raad. Hij zet zich ook 

met hart en ziel in voor de moslims, maar hij vergeet daarbij niet om rekening te houden 

met de belangen van de andere inwoners van de Noordoostpolder. Henny is in deze 

raadsperiode gelukkig getrouwd met zijn Marokkaanse vrouw, maar hij heeft aan den lij-

ve ondervonden hoelang het kan duren voordat zijn vrouw ook daadwerkelijk naar Ne-

derland mocht komen. Hij deed zijn raadswerk vol overgave en inzet. Het openbaar ver-

voer, waarmee hij reisde,  maakte het soms wel heel erg lastig om op tijd te arriveren op 

het gemeentehuis voor een vergadering.  Het voordeel was wel, doordat hij zo veel in het 

openbaar vervoer zat, dat hij al zijn stukken prima kon lezen. Wat we ons nog goed kun-

nen herinneren, is dat hij in december met de bus vastzat in de sneeuw en dat afgelopen 

januari de chauffeur was vergeten te tanken. Dit was voor al onze journalisten reden ge-

noeg om stukjes te schrijven in hun krant.  

Wat ik heel bijzonder heb gewaardeerd aan Henny, is dat hij niet met modder heeft ge-

gooid toen hij vertrok uit de raad, maar ook niet toen hij terugkwam. Dit deed mij den-

ken aan iets wat de Dalai Lama heeft gezegd. Daar wil ik dan ook mee afsluiten. “Als an-

deren mij uit jaloezie slecht behandelen met beledigingen, lasteren en dergelijke, zal ik 

leren het verlies volledig te aanvaarden en hen de overwinning te gunnen.” Ik wens Hen-

ny dan ook veel succes en geluk in zijn verdere leven en carrière. 

 

De voorzitter: Sandra bedankt. Ik ga naar 

Peter Blauw werd fractievoorzitter na het vertrek van Andries van Daalen. Peter kwam 

in een partij die begon als collegepartij en eindigde als oppositiepartij. Bij andere rollen 

hoort ander gedrag en het is eigenlijk best moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Hoe 

voer je nu oppositie tegen een college dat het mede door jou opgestelde collegepro-

gramma uitvoert? Dat was best een moeilijke vraag voor de fractie, die daar vervolgens 

ook niet altijd identiek over dacht. Wees daar dan maar eens een keer fractievoorzitter 

van!  

Peter Blauw was een raadslid dat op voorhand de antwoorden op zijn eigen vragen wist. 

Dat is natuurlijk ook les 1 bij het stellen van vragen, dat je alleen de vragen stelt waarop 

je het antwoord weet, want alleen dan kun je controleren of je het goede antwoord 

krijgt. Althans, zo leek het, want weinig of geen antwoorden konden Peters goedkeuring 
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verdienen. Gevaar is dan wel eens een keer dat de beantwoorder van de vele vragen dan 

ook van tevoren bedenkt: “wat ik ook antwoord, hij gaat toch niet akkoord” en er mis-

schien wel eens wat makkelijk met beantwoorden wordt omgegaan. Hij weet niet of het 

zo is, maar het zou een menselijke trek kunnen zijn. 

Peter zocht niet altijd het compromis. Hij nam wel steeds duidelijk stelling, en zag eigen-

lijk wel wat er dan van terecht kwam. Zijn manier van politiek bedrijven verschilde met 

die van vele anderen in de gemeenteraad. Peter kan bijzonder fel discussiëren in de raad 

en na de raad gezellig een glas wijn met je drinken en doen of er niets onaardigs is ge-

zegd. Op zich ook een goede eigenschap. Hij heeft voor Peter een uitspraak die Willem 

Keur heeft gedaan toen hij Kamerlid was. Hij sprak toen de wijze woorden: “Een lang 

verhaal hoeft niet per se goed te zijn”, als een variant op Peters eigen opmerking bij de 

Voorjaarsrapportage 2009 : “Je kan een koe ook doodvoeren”. 

 

Mevrouw Van Elk: Peter, beste Peter, ik heb niet gevraagd om jou toe te mogen spre-

ken. Het is op tafel gekomen. Ik ga de woorden van de burgemeester niet herhalen, 

maar heb iets voor je voor je voorbereid dat ik op een beetje op rijm heb gezet, een 

soort gedicht. 

Beste Peter 

Lang voor de raad leerde ik je al kennen, 

in onze gezamenlijke vriendenkring. 

Het was voor de aanwezigen hier dan ook even wennen 

dat onze begroeting iets anders ging. 

Wat lastig was het voor jou om privé en politiek te scheiden 

Ik weet nog dat je op een feestje tegen mij zei: Zo PU-meisje, ben je ook van de partij? 

Als raadslid beet je als geen ander in de stukken,  

als fractievoorzitter voor korte tijd omringd geweest door drie vrouwen ging ook jou dat 

lukken. 

Het is je ook gelukt om als een rekenkunstenaar ons te verblijden met je gegoochel met 

getallen, ook al ging dat af en toe gepaard met in herhaling te vervallen. 

Hoe graag zou jij hebben gewild, dat deze raad wat meer bedrijfsmatig bezig was en – of 

ik moet me sterk vergissen – wilde je deze raad wel veranderen in een Raad van Com-

missarissen.  

Peter, bedankt voor je inbreng, het ga je goed, geniet van het leven, je gezin en de 

Spaanse zon, en dit PU-meisje doet wel eens verslag als ik je weer tegenkom. 

 

De voorzitter: voor Peter een poldertoren, in glas. Peter maakte eens een opmerking 

die – dat geeft ook wel aan hoe betrokken hij in de raadzaal zat, zijn plaats heeft een 

fantastisch uitzicht op de Poldertoren – erop neerkwam: jullie staan nu wel te kakelen 

maar kijk nu eens even uit het raam hoe mooi de Poldertoren erbij staat.  

 

Farid Boundati, in de raad sinds 2006. Hij is met 195 voorkeurstemmen in de raad ge-

komen. Farid, het maakt het misschien ietsje minder zuur dat je nu door datzelfde prin-

cipe niet meer terugkomt in de gemeenteraad. Farid wilde raadslid zijn voor iedereen. Hij 

vond naar mijn waarneming steeds beter zijn plek in de fractie en in de raad en begon 

ook deel te nemen aan interruptiedebatten. Zijn interesse voor de politiek is gewekt en ik 

denk – je hebt het best druk met een hoop andere dingen – dat je je wel realiseert dat in 

zo´n raadzaal de beslissingen die hier van belang zijn, genomen worden. Als je daar in-

vloed op wilt uitoefenen, moet je erbij zijn.  

Daarom voor Farid, zoekend naar een uitspraak waarvan ik dacht dat die je misschien 

wel energie zal geven, een variant op een uitspraak van je grote voorman die zei: “om te 

winnen moet je eerst verliezen”. Ik varieer: “Om te verliezen moet je eerst winnen”.  

 

Ik geef nu graag het woord aan Jan Simonse. 

 

De heer Simonse: Dank u wel voorzitter. Beste Farid, hartelijk dank voor je fijne sa-

menwerking. Het zou het slot kunnen zijn van een toespraakje. Als twee heel verschil-

lende fracties hebben we samengewerkt. Je kunt ook wel zeggen: met twee mensen die 
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een totaal verschillende achtergrond hebben. Was je aanvankelijk wat teruggetrokken en 

hield je je wat schuil in de fractie, je begon te groeien, je schuwde het debat niet. En dat 

was iets wat opviel, met name de debatjes die je voerde met mijn buurman Berthoo 

Lammers. Hij duwde me een keer aan en zei: “Die Farid, dat is een slimme.” Steek die in 

je zak, zou ik zeggen. 

Je kwam in de raad met 195 voorkeursstemmen. Was het je achterban, de Marokkaanse, 

die daarvoor had gezorgd? Het doet er niet toe. Het gaf een fijn gevoel. Na vier jaar 

streeft Teun je voorbij met voorkeursstemmen. Gun het hem, want jij weet hoe het 

voelt. TNT: Teun Nijdam Terug. Daarom, je gaat ons verlaten en Teun zal de belangen 

van je achterban moeten behartigen.  

Als goed geïntegreerde burger voer je het woord. Het viel me op dat je mondelinge taal-

vaardigheid bovengemiddeld was, al twijfelde je er zelf wel eens aan. Je vertelde me 

eens, bij een kop koffie in de kantine: “Jan, je weet niet half hoe lastig het is voor een 

allochtoon om steeds je verstand erbij te houden, om te weten wat je moet zeggen.” 

Maar troost je Farid, ook autochtonen moeten hun verstand gebruiken.  

De samenwerking was soms van dien aard tussen ons, dat ik me afvroeg: zit die man wel 

in de goede partij? Maar dan denk ik aan wat de burgemeester eens zei: de partijen zit-

ten soms ongelooflijk dicht bij elkaar. Het zijn de nuances die het verschil maken.  

Ten slotte: we stemden vaak af, we keken elkaar in onze gesprekken diep in de ogen en 

soms ook wel eens in het hart, en soms verschilden we gruwelijk van mening, maar dat 

mag dan ook.  

Farid, ik wil je als dank voor de goede samenwerking een boek geven. Een boek dat gaat 

over inburgering en integratie. Niet dat je dat nu van harte nodig hebt, maar het is een 

leerzaam boek, het gaat erover hoe wij als samenleving om moeten gaan met onze al-

lochtone naaste en hoe onze allochtone naaste staat in de samenleving, een beetje in de 

stijl van ChristenUnie/SGP. De titel is: “Voorwaarde voor vrede”, en de ondertitel: “de 

komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland”. Een na-

deel: het boek is nog niet betaald. 

 

De voorzitter: ook voor jou de atlas van Flevoland. 

 

Janet Faber, van de fractie PvdA/GroenLinks, kwam de raad in maart 2003 tussentijds 

binnen als opvolgster van Wouter Ruifrok toen hij naar Provinciale Staten vertrok. Ik ci-

teer uit de eigen stukken van Janet, waar zij geschreven heeft dat zij als dochter uit een 

ouderwets 'rood' gezin zeer geïnteresseerd was in het opkomen voor belangen van men-

sen die dat om wat voor reden dan ook niet goed voor zichzelf kunnen.  

Janet begon als fractievoorzitter van de fractie PvdA/GroenLinks. Wie dat laatste vergat, 

werd door haar consequent tot de orde geroepen, soms op het hinderlijke af. Deson-

danks Janet, heeft het niet mogen baten om Judo vast te houden. Aan jou heeft het niet 

gelegen, je hebt je best gedaan om de eenheid zo lang mogelijk te bewaren.  

Janet bedrijft de politiek met gevoel en emotie en het vroeg, denk ik, meer van je dan je 

primair zelf wilde weten. Je was een raadslid dat van de een meer kon hebben dan van 

de ander, viel mij op. Als verschillende mensen hetzelfde zeggen, reageer je absoluut 

anders. Gevolg was op een gegeven moment dat het ook meer van je vroeg, dat een 

aantal dingen ook meer emotioneel met je deed. Dat roept wat spanningen op. Toen heb 

je op een gegeven moment gezegd: laat het fractievoorzitterschap aan mij voorbijgaan, 

en Sandra nam het van je over toen je wat problemen met je gezondheid kreeg. 

Maar ook als 'gewoon' raadslid hoor je dingen die je emotioneren en dat heeft niks met 

fractievoorzitterschap te maken. Je blijft gewoon jezelf en dat konden wij bij Janet altijd 

heel goed zien en ook horen.  

Je bent ook voorzitter van de commissie BFCE geweest en als voorzitter probeerde ze ie-

dereen goed bij de les te houden. Dat is ook heel verstandig, dat doet een voorzitter ook. 

Al te grote uitwijdingen werden afgekapt. Ik heb dat ook ervaren, als ik als voorzitter van 

het college wel eens aan het woord was en Janet dacht “dat gaat niet goed”, dan werd er 

stevig ingegrepen, al had ik het idee dat ik nog niet gezegd had wat ik wilde zeggen. 

Maar goed, Janet was streng en rechtvaardig en ik weet hoe belangrijk het is dat je de 
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voorzitter niet tegenspreekt. Dus Janet, dat heb ik geloof ik nooit echt uitdrukkelijk ge-

daan.  

Janet, je bent een bewogen raadslid en daar kunnen we er best meer van hebben. Poli-

tiek is iets wat je met hart en ziel moet doen. Ook gezien de ervaring die ik met je had 

een citaat van een oud directeur van de VNG, dr. Van der Top: “Een vergadering hoeft 

niet langer te duren dan nodig is voor een vruchtbare discussie”. Ik denk dat het jou uit 

het hart gegrepen is.  

 

Maria Droog zal je ook iets goeds toevoegen. 

  

Mevrouw Droog: Ja Janet, een beetje een dubbel gevoel. Ik vind het leuk dat ik wat te-

gen je mag zeggen, maar ik vind het jammer dat je ons verlaat. Wij hebben samen in 

dezelfde commissie gezeten. Soms zat ik naast je, vaak zat ik naast Farid. We hadden 

daar altijd iets gemeenschappelijks: we hadden het altijd koud.  

Vaak werd het een latertje ook, want de  commissie Samenleving is een heel belangrijke 

commissie met veel agendapunten waar lang over gepraat werd. De jas en de sjaal wer-

den er nogal eens bij gehaald. Je weet erg veel van zorg, en je wist dat heel goed te 

verwoorden, geen lange verhalen, maar to the point, want het huiswerk had je thuis al-

tijd al gemaakt. Door je werk ben je op de hoogte van alle ins en outs ronde de WMO. 

Dat hebben we gemerkt, je had daarin een heel fijne bijdrage.  

Je werd fractievoorzitter en gaandeweg groeide je ook in die rol. In die functie, ook in het 

presidium, was je de enige vrouw maar dat deerde je niet. Je stond ervoor en deed het 

met verve. Het was dan ook best moeilijk voor je om het los te laten. Het vraagt wel veel 

extra tijd, want je moet je verdiepen in alle onderwerpen en je bent spreekbuis voor de 

hele fractie. Dat je verbaal sterk was, is al eerder gememoreerd, maar ook je lichaams-

taal was zeer duidelijk. Ik denk dat we daar in de toekomst met camera’s wel eens reke-

ning mee mogen houden! Je had een hekel aan commissievergaderingen die tijdens de 

raad werden overgedaan en dat liet je op alle mogelijke manieren ook merken. 

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik namens allemaal mag zeggen dat we aan Janet ie-

mand verliezen met een groot hart voor de zorg, met heel veel ervaring, veel kennis. 

Maar ik denk dat jij voor de PvdA niet uit het zichtveld zult verdwijnen. Daarvoor ben je 

te veel een PvdA-vrouw. Het fractieadvies kunnen ze vast nog wel gebruiken in de toe-

komst, en ze moeten heel zuinig op je zijn. Het ga je goed. 

 

De voorzitter geeft haar het afscheidsgeschenk, blijft bij de PvdA/GroenLinksfractie en 

gaat naar 

 

Léane van Mook, geboren en getogen in de polder. Daarna de vleugels uitgeslagen voor 

het werk en ook elders gekeken. Léane is zeer betrokken bij mensen voor wie welvaart 

en welzijn geen gegeven zijn. Met een eigen drive: kordaat, duidelijk in houding en dui-

delijk in inhoud en opvatting. Zo verwoordde jij je standpunten. 

Een vrouw voor wie vorm en inhoud van de politiek niet heel ver uit elkaar liggen, heb ik 

gemerkt. Ik denk dat je daarmee een heel goede eigenschap hebt om toch wat meer met 

die politiek te doen. Want als voorzitter zeg ik: ik vind het jammer dat je ermee stopt en 

ik denk echt dat je dat talent op de ene of andere manier probeert te gebruiken in een 

gemeenteraad, want absoluut: betrokkenheid en vorm en inhoud bij elkaar, die eigen-

schapen zijn prima en is echt waar we behoefte aan hebben in de politiek. De politiek 

wordt steeds meer mensenwerk, en dat mensen mensen kiezen en niet op beginselen is, 

als vorm en inhoud bij elkaar liggen, een uitstekend uitgangspunt. Daarom voor jou een 

citaat van Mark Twain: “Doe geen afstand van je idealen. Wanneer ze verdwenen zijn, 

besta je misschien nog steeds, maar je hebt opgehouden te leven”. 

 

Hero Torenbeek wil je ook wat goeds toevoegen. 

De heer Torenbeek: Léane, het is heel bijzonder iets tot jou te mogen zeggen, want een 

van de eerste keren dat we elkaar spraken, vertelde je dat je bij een van onze kinderen 

in de klas hebt gezeten, in het middelbaar onderwijs. Dus wat dat betreft zou ik je vader 

kunnen zijn, verder niet.  
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De voorzitter: Dat was het?  

 

De heer Torenbeek: Voorzitter, niet interrumperen, dat mocht ik ook niet. Léane, er ge-

beurde de afgelopen dagen wat vreemds, want ik kreeg een mailtje van de griffie of ik 

jou wilde toespreken met daarin: Hero, hieronder staan al wat suggesties wat je tegen 

haar zou kunnen zeggen. Ik dacht: wat zouden ze daarmee bedoelen? Zouden ze denken 

dat ik haar niet ken, of dat ze zich niet profileert? Dat is toch zeker niet zo. Je hebt je, 

Léane, deze raadsperiode wat mij betreft duidelijk geprofileerd.  

En op wat voor manier dan? Redelijk eigenwijs en met dat eigenwijs bedoel ik niks nega-

tiefs, namelijk: je eigenheid en een stuk wijsheid. Ik heb bewondering gehad, ook in de 

commissie BFCE, voor je dossierkennis en de manier waarop je daarmee omging. Wat de 

burgemeester net zei, kan ik van harte onderschrijven. Ik vind en dat heb ik ook tegen je 

gezegd in de wandelgangen, het echt jammer dat je niet doorgaat. Je bent een goed po-

litica. Je kon ook heel scherp zijn, vooral als je tegenover je dingen hoorde die niet klop-

ten, bij de VVD, maar je werd nooit persoonlijk. Het was inhoudelijk en niet op de man 

en dat vond ik mooi. Jammer dat je niet doorgaat. Ik denk dat we jou later nog wel eens 

zullen zien, misschien niet mijn persoonlijke ik hier, maar wel mijn politieke ik, wat dat 

ook moge wezen. We zien jou als politica terug. Het ga je goed. 

 

De voorzitter: Mag ik je de atlas overhandigen. Ik kom bij  

Lauran Hermus, twee raadsperioden. Lauran vindt het genoeg zo, nu maar een keer 

een ander. In alle besturen moet regelmatig gewisseld worden, zo ook hier. Lauran is ook 

zo’n politicus die laten we zeggen makkelijk 'leesbaar' is. Sterker nog, ook redelijk 'hoor-

baar' en ik heb daar wel iets meer aanleiding voor dan u. Lauran en ik zitten naast elkaar 

tijdens raadsvergaderingen en Lauran heeft het gans vrijwillig op zich genomen mij te 

souffleren, met name als het over de orde van een vergadering gaat. Hij weet precies de 

sprekers te kwalificeren, hoelang het heeft geduurd – en dat is vaak te lang – en hoe an-

deren invulling geven aan het verhaal. Ik moet zeggen, als je maar veel gesouffleerd 

wordt heb je soms de neiging het na te gaan spreken. Dat moet je ook weer niet doen, 

want dat is niet handig, dan wordt het onaardig voor degene die aan het woord is. Ik ben 

de voorzitter van alle raadsleden en moet proberen toch een soort verdelende rechtvaar-

digheid te zijn. Ik heb Lauran dus gehoord maar geprobeerd er niets mee te doen.  

Lauran, je leeft mee, dat is een van je eigenschappen en als je ergens je tanden in zet 

dan laat je niet los. Gebrek aan betrokkenheid kun je jou absoluut niet verwijten. Het 

raadslidmaatschap deed je omdat het helemaal je kindje was. En als je je ergens in vast-

bijt, dat hebben we gemerkt, je laat niet vaak los.  

Je wist heel goed je collegeleden, zeker wethouders van je eigen kleur, zodanig duaal te 

benaderen dat je die wel eens op de kast hebt gekregen. Of wethouders niet op een frac-

tieberaad mochten komen of dat niet wilden, weet ik eigenlijk niet zo goed, maar jij wist 

daar heel duaal te opereren, college- of geen collegepartij, dat vind ik en dat blijft u ho-

ren. Ik zal geen voorbeelden noemen, alleen de naam Casoron blijft toch wel een beetje 

aan je naam hangen, dus Lauran Casoron heet je zo meteen en niet meer Hermus.  

Wat ook heel opmerkelijk was, was dat je met je betrokkenheid, als je gepland het woord 

kreeg, even een “uhhhhhhhh”-aanloop had, maar als je interrumpeerde was daarvan 

niets te horen, was je pats! fel en werd de boodschap verzonden. Misschien moet je 

soms iets minder nadenken bij wat je zegt maar gewoon lekker primair reageren, dan 

komt het er als een trein uit.  

De interrupties waren toch wel een beetje eenzijdig – we moeten vandaag niet alleen 

aardig tegen elkaar zijn maar ook een beetje kritiek hebben – want ik vond wel dat je 

Anjo Geluk heel vaak onderwerp van je interrupties maakte. Als Anjo begon, hoorde ik 

dat het motortje werd gestart en… we hebben elkaar niet teleurgesteld, dat ging heel 

goed. Toen je hoorde dat Anjo ermee zou stoppen, heb je misschien gedacht: mijn coun-

terpartner is weg, de lol is eraf, ik ga nu echt wat anders doen, dus Anjo, het is eigenlijk 

jouw schuld/verdienste dat Lauran stopt. Voor jou een uitspraak van prof. Tak: “Argu-

menten verliezen niets aan waarde als zij rustig worden uitgesproken”.  
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Berthoo, zou jij het willen afronden? 

 

De heer Lammers: Leuk dat u een aantal elementen aanhaalt die zeker op Lauran van 

toepassing zijn. Ik heb gedacht vanmiddag even niets te schrijven maar te dichten. De 

titel van het gedicht is “De spreekstalmeester Casoron”. 

 De Spreekstalmeester Casoron. 

 

Mij is verzocht een raadslid toe te spreken  

Voor mij is dat niet ‘even preken’  

Wel voor een CDA’er, gekweten van zijn taak  

Begenadigd met de zwaarste stem uit deze raad  

De groene spreekstalmeester  

 

Als hij aanvangt met spreken  

Doet zijn luide stem stiltes doorbreken  

Vaak gekant tegen de liberale zaak  

Doceert hij ons met wijze raad  

Al is zijn spreektijd ruim verstreken 

  

Als zijnde een GroenLinksbaron  

Is hij de meester van de Casoron  

Wakend over een groene polder  

Kent hij menig middel uit de folder  

Het liefst heeft hij de rode appellation 

 

De Groene Spreekstalmeester  

Van de katholieke linkerflank  

Loerend op de rode microfoon  

Verdacht, o zijt gij, liberale vrouwspersoon  

Ook al heeft haar naam een goede klank 

 

Dan begint het toeteren en tetteren het kwaken en het kwetteren  

Dan spreken ze weer lief, zacht of fluisterend  

Doch altijd blijft zijn stem ontluisterend  

Samen twistend over moties en haar letteren 

 

Nee, nou, eh…. U ziet het helemaal verkeerd  

Op de afdeling heb ik van alles geleerd  

Nee, nu moet u ook naar mij eens luisteren!  

U zit hier onjuist zaken te verduisteren  

Want ik zeg u, het is juist omgekeerd 

 

Welnee, antwoordt de vrouwelijke liberaal  

U verdraait mijn motie en gaat ermee aan de haal  

Dit zijn dan zo die heerlijke debatten  

Waarbij raadsleden even mogen katten  

Altijd strijdend voor het eigen ideaal 

 

Maar na de vergadering des raads  

Wordt hij milder, en minder tegendraads  

Ook dan predikt hij weliswaar de grote lijnen  

Nippend aan een der rode wijnen  

En pas dan kan Lauran echt geen kwaad 

 

We hebben je vier jaar mogen beleven  

Nu je uit je functie wordt ontheven 

In jouw eigen stijl voerde je het debat  
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Maar na vele jaren raadslidmaatschap  

Moeten wij ons nu gewonnen geven 

  

Beste Lauran,  

Tot slot een wijze spreuk!  

Lauran, geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou 

verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, 

komt zij vanzelf op je schouders zitten. 

 

Het ga je goed!  

 

De voorzitter overhandigt de heer Hermus het afscheidsgeschenk. 

 

De voorzitter: Ik kom nu op drie raadsleden die een lange staat van dienst hebben, mi-

nimaal drie raadsperioden. Ik vraag of de buddy’s willen beginnen en ik vraag de heer 

Tuinenga Piet Sanderse toe te spreken. 

 

De heer Tuinenga: Onze Piet, ik had erboven staan: Beste Piet. Piet, je hebt twaalf jaar 

in de raad gezeten, een hele tijd. Daarvoor was je dorpsvoorzitter van Marknesse. Een 

groot deel van je leven ben je volksvertegenwoordiger geweest op verschillende niveaus. 

Naast je fruitteeltbedrijf heb je veel tijd vrij gemaakt voor je bestuurswerk. Dat ook de  

fruitteelt en alles wat met fruit te maken had een speciale aandacht van je heeft of had, 

hebben wij ervaren toen wij eens op een raadsuitje in de bus een lunchpakket kregen 

waar een buitenlandse appel in zat. Je was zeer verbolgen.  

Piet, we hebben in het verleden ellenlange vergaderingen van zowel commissie als raad 

meegemaakt, soms tot diep in de nacht. Je was niet zo vaak woordvoerder, maar als je 

het wel was, lag het niet aan jou dat de vergaderingen rond middernacht afgelopen wa-

ren. Je was altijd kort en bondig en to the point. 

Je hebt de veranderingen binnen de raad van het monisme naar het dualisme meege-

maakt. Duaal denken was voor jou wel wat moeilijk, hadden wij de indruk, en je zag zo 

de waarde er ook niet van. Je bleef vaak redelijk vast achter in ieder geval  het college 

en ook het CDA staan als het om de wethouder ging.  

Piet, je bent een echte polderman, die van de polder houdt en daarom heb ik nog een 

gedicht voor je. Het gedicht heet “Dankbaarheid”. 

 

Dankbaarheid 

 

Wanneer de polder vonken slaat 

Van goud en groen, van zon en leven 

Als elk gewas te pronken staat 

Door gulle vruchtbaarheid gedreven 

Dan denk ik land wat ben je rijk 

Polder wat heb je veel te geven 

 

Warm en weerbarstig tegelijk 

Kom je steeds weer opnieuw tot leven 

 

Wanneer de polder vonken slaat 

Door mensen die dit land bewonen 

En willen leven met de daad 

en hun gemeenschapszin betonen 

Dan denk ik land wat ben je rijk 

Polder wat heb je veel te geven 

Als mensen aan elkaar gelijk 

Ontdekken wat het is te leven 

 

Bedankt, Piet, voor de prettige samenwerking. 
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De voorzitter: Piet, inderdaad, je hebt je sporen in het besturen. Je bent eerst dorps-

voorzitter geweest en dan weet je ook hoe de weg naar dit huis gevonden moet worden. 

Je kent dus ook de 'andere kant' van de tafel. je hebt die als klant, als burger meege-

maakt en nu zit je aan de raadskant en probeert aan die kant een heel andere rol te spe-

len. Wat ik voor jou kenmerkend vind, is dat je scherp op de inhoud bent maar dat het 

niet zozeer erom gaat dat Piet Sanderse het aan de orde stelt, maar dat het probleem 

wordt opgelost. Je hebt dat met een hele consistente, stevige vastberadenheid vorm en 

inhoud gegeven. Dat is een compliment waard. Je vroeg aandacht voor grote en kleine 

dingen. Voor de motie voor borden bij de invalswegen van de dorpen, waar de activitei-

ten konden staan. Als B&W in een dolle uitvoering van de provinciale verordening Land-

schapsschoon de borden aan het verwijderen was, zei je:  ‘dat moet toch kunnen, dat 

moet toch blijven’ en anderzijds was je voor de eigen sector absoluut een goede ambas-

sadeur. Ik weet nog heel goed, toen we in de dramatische -22 graden vorst zaten en er 

voor de fruitteeltbedrijven enorm veel schade was, hoe jij mede het initiatief nam en 

zorgde dat er een heleboel mensen in stelling kwamen en er een breed gedragen actie 

kwam richting Den Haag om op de een of andere manier de schade te compenseren. Per 

saldo is dat heel erg goed gegaan.  

Je bent ook iemand die de sociale kant van de samenleving absoluut een warm hart toe-

draagt. Bij de kaders voor de Wet werk en bijstand heb je echt bijgedragen om de kaders 

te formuleren, waar passen ze binnen en hoe moet het college ermee aan de gang. 

Enorm goed. De eerste evaluaties geven ook aan dat de wet qua uitvoerbaarheid heel 

goed scoort. 

De laatste periode zat je in de raadscommissie Bestuur, Financiën, Cultuur en Economi-

sche Zaken. Daar hamerde je steeds op het belang van een veilige samenleving. Ik denk 

wel dat mede dankzij jouw – dat pleit niet voor mij  maar wel voor jou – doorzettings-

vermogen de vandalismemonitor er is gekomen. Hij is toegezegd en je vroeg steeds: 

burgemeester, wanneer komt hij er nu eens een keer? Hij is er gelukkig gekomen. Zo 

heb je op een hele besliste, bescheiden maar duidelijke manier je punten gezet en ook 

gezorgd dat die nagekomen werden. 

Voor jou een gezegde van oud-president Eisenhouwer: “Je kunt een hoop bereiken als 

het je niet kan schelen wie met de eer gaat strijken”. Ik denk dat het absoluut op jou 

slaat, een kernkwaliteit die ook best genoemd mag worden.  

 

De wijze waarop je invulling hebt gegeven aan het raadslidmaatschap is reden geweest 

voor Hare Majesteit de Koningin om jou een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Ik 

zou je willen vragen in de kring te komen opdat ik je de versierselen behorende bij lid in 

de orde van Oranje Nassau op kan spelden, als afsluiting van een eervolle raadscarrière.  

 

De voorzitter verzoekt mevrouw Sanderse zich bij hen te voegen, speldt de heer San-

derse de versierselen op, dankt hem en overhandigt zijn echtgenote een boeket bloe-

men. Vervolgens geeft hij hem als afscheidsgeschenk een Poldertorentje. 

 

De heer Sanderse: Ik voel me zeer vereerd, beste mensen, voorzitter, leden van het 

college en de raad, belangstellenden, om zo’n onderscheiding te mogen ontvangen van-

daag en ik wil er ook in betrekken de mensen die heel veel vrijwilligerswerk doen in den 

lande en die niet in aanmerking komen voor zo´n onderscheiding. Ook zij doen goed 

werk en ik wil het graag als volksvertegenwoordiger zo zien dat zij ook op deze manier 

gewaardeerd worden. Vrijwilligerswerk in de samenleving in zijn algemeenheid is het ce-

ment van de samenleving en zo ziet ik dat ook. 

Twaalf jaar raadslidmaatschap, eerst vier jaar monistisch, daarna duaal. De burgemees-

ter zei dat hij de indruk had dat ik wat in het monistische ben blijven steken. Nou, als je 

de wethouders vraagt van het CDA denk ik dat ze er zo nu en dan wel eens anders over 

dachten, al geloof ik wel dat ik altijd wel iemand ben die de hoofdlijnen scherp in de ga-

ten houdt. 

De eerste vier jaar waren duidelijk wat informeler, de wethouder was voorzitter van de 

commissie, een ambtenaar maakte wat aantekeningen en van een griffier  hadden we 
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toen nog niet gehoord, althans niet een van de raad. Je kunt je dat vandaag de dag ei-

genlijk niet meer voorstellen.  

In mijn raadsperioden heb ik me met vele onderwerpen bezig mogen houden. 

De eerste periode was heel erg belangrijk de kavel Troost. Daar was heel veel geld mee 

gemoeid en we hebben er heel veel en lang over gedebatteerd. Anjo weet het vast nog 

wel. Een heel belangrijk onderwerp waar ik heel veel mee te doen had was de Wet werk 

en bijstand. De burgemeester noemde het al. In die tijd werden er allerlei kaders aange-

dragen en mochten we daarover debatteren en daadwerkelijk de keuzes maken. Ik heb 

de indruk dat dat goed gelukt is. De Wet werk en bijstand is eruit gekomen als eentje die 

staat. Dat doet me goed.  

Acquisitie en promotie,  Emmeloord-Centrum, het '1 3 4'-beleid, en zo kan ik nog vele 

onderwerpen noemen, allemaal zaken die me na aan het hart liggen en lagen. Belangrij-

ke beslissingen waar je een oordeel over moet vellen en talloze afwegingen moet maken. 

Dat is wel eens lastig, vind ik, als je maar een gewoon raadslid bent, met name als je het 

over Emmeloord-Centrum hebt en over het Deelonderzoek en weet ik al niet meer. Het is 

best lastig om de informatie bijeen te vergaren om tot een goed oordeel te komen. Maar 

toch, Noordoostpolder een plek maken waar het fijn is om te werken en te wonen is voor 

mij altijd een belangrijke uitdaging geweest. 

Vanaf nu sta ik aan de zijlijn en daar zal ik nog erg aan moeten wennen. De stroom van 

informatie uit dit huis en de vele plezierige contacten, ik zal ze missen. Ik kijk met erg 

veel plezier terug op mijn raadsperiode. Ik wil jullie allemaal bedanken, ook de ambtena-

ren in het huis, voor de plezierige samenwerking en de collegialiteit. Ik spreek de wens 

uit dat de nieuwe raad in zijn wijsheid de juiste beslissingen zal nemen om de welvaart 

van onze gemeente en het welzijn van onze burgers tot grote hoogten te brengen. Ik 

dank jullie allemaal voor het genoten vertouwen en de vriendschap. Het ga u goed. Dank 

u wel. 

 

De voorzitter: Judo Bakker heeft de eer om Hilly Binksma als eerste toe te spreken. 

 

De heer Bakker: Ja Hilly, zoals je wel gemerkt hebt, hebben degenen die de mensen 

toespreken een informatiebriefje gekregen met wie we mogen toespreken en enige richt-

lijnen. Een van de richtlijnen was ook dat het niet langer mocht zijn dan één à twee mi-

nuten. Die richtlijn heb ik centraal laten staan in mijn bijdrage, maar dat wil niet zeggen 

dat het inhoudsloos hoeft te zijn.  

Hilly, ook aan jouw aanwezigheid in deze kring komt vandaag een eind. Waar de VVD 

bekendstaat als een partij die naast economie ook oog heeft voor cultuur ben jij daarvan 

het uitgesproken voorbeeld en in deze fractie ook het boegbeeld. Niet alleen heb je voor 

dit gebied beleidsmatig belangstelling, die binnen commissie en raad een plek heeft, 

maar ook ben je als uitvoerend artiest dagelijks met cultuur bezig en daarvoor hebben 

we met zijn allen heel veel bewondering. 

Je betrokkenheid bij het beleid was niet een beleidsinzicht van grote vergezichten en 

principiële stellingnamen. Natuurlijk, dat speelde ook een rol, maar ook je oog voor detail 

en je betrokkenheid, zowel bij instellingen als bij het onderwerp als zodanig, en vooral 

ook bij de mensen die erbij betrokken waren, dat was een grote kracht die we in jou 

hebben gezien. Het beleidsmatige zul je de komende tijd minder gaan doen, maar juist 

aan de praktijk zul je nu meer toe kunnen gaan komen.  

Maar je was niet echt een 'one issue'-raadslid, niet alleen de cultuur had je belang-

stelling, de hele sociale portefeuille en niet in het minst denk ik het onderwijs, had je 

grote belangstelling. Ook in de zaken die daar speelden, verdiepte je je volledig en soms 

zelfs zo grondig dat het tot felle discussies kon leiden in commissie of raad en het soms 

wel eens voorkwam dat de wethouder, de portefeuillehouder, begon te twijfelen of de de-

tailkennis wel op hetzelfde niveau was als dat jij tentoonspreidde. 

Namens alle raadsleden wil ik je bedanken voor die inzet en je betrokkenheid en wens ik 

je alle goeds toe de komende jaren. 

  

De voorzitter: Hilly. Het is genoeg zo. Ik heb mijn best gedaan, nu mogen anderen het 

overnemen, waren ongeveer de woorden waarmee je je vertrek aankondigde. 
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Je hebt vele bestuursfuncties bij scholen- en vrouwenorganisaties vervuld. Het was tijd 

voor een nieuwe uitdaging en dat werd voor jou de politiek. Een heel vreemde wereld, 

waar je je best even als een kat in een vreemd pakhuis hebt gevoeld. Maar met wel veel 

raakvlakken met heel veel onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen die je be-

zighielden. Je bent docent textiel en dat is je altijd blijven bezighouden, ook actief, met 

een textielatelier, een galerie, waar cursussen gevolgd kunnen worden en waar je ook 

zelf nieuw werk vervaardigt. Je bent wat dat betreft de kunstenares onder de raadsleden. 

Het was ook niet onlogisch dat je namens de raad zitting nam in het bestuur van het A.D. 

van Eckfonds, een fonds voor de kunstzinnige verfraaiing van de openbare ruimte van 

onze gemeente. In de vorige maand aangenomen Cultuurnota wordt vermeld dat deze 

stichting anders georganiseerd gaat worden.  

Ik mag niet over mijn graf heen regeren, het is slechts een wijze aanbeveling, waarvan ik 

weet dat Hilly het prettig zou vinden als ik die naar voren breng. Wetend dat de stichting 

wordt opgeheven en er een andere setting komt, zou het misschien verstandig zijn het 

beetje continuïteit dat er nog is te laten voortbestaan  de laatste maanden in 2010 in de 

persoon van Hilly. Maar ja, dat is een besluit van de nieuwe gemeenteraad dat ik niet 

mag voorzeggen. 

Maar ook de sociaal-culturele activiteiten binnen de gemeente hadden jouw warme be-

langstelling. In je verschijnen in raads- of commissievergaderingen was je vaak een mini-

weergave, een etalage van je eigen creatieve talenten, vaak konden we Hilly bewonderen 

met door haar zelf gemaakte sieraden of accessoires, een prima promotie voor je eigen 

werkzaamheden. Een tijd geleden hebben we nog een heel portret van je  kunnen zien 

op Omroep Flevoland waarin de kunstzinnige facetten van je werden belicht. Want we 

horen er nooit zo veel over, je bent best een beetje bescheiden. Ik hoop dat je nu je er 

wat meer tijd voor krijgt die bescheidenheid zult loslaten en laten zien wat je kan. Ook 

voor jou gold dat je je taak heel serieus nam en je huiswerk voor de vergaderingen heel 

trouw maakte. Want je vond het wel huiswerk. Het moest gewoon gedaan worden en dat 

deed je consciëntieus.  

In je optreden als raadslid zag je ook een duidelijke groei. In het begin heel aarzelend en 

niet of nauwelijks reagerend en als je een wat felle reactie kreeg, dan dacht je; laat ik 

maar even mijn mond houden. Maar in de loop van de tijd was het steeds meer een uit-

nodiging voor jou om juist wel te reageren en dapper aan de discussie mee te doen en zo 

nu en dan ook eens een sneer uit te delen. Het was voor ons best wel verrassend dat in 

de raadsvergadering van 26 januari jl., toen de wethouder wat in dichtvorm naar voren 

bracht, je heel erg ontdaan was – want het was een serieus onderwerp –, de  microfoon 

greep en je vroeg of we deze wethouder wel serieus konden nemen... Toen je begon was 

dat gedrag dat we absoluut niet van je zouden verwachten. Ook dat is Hilly!  

Hilly, mijn tekst voor jou komt van Jan Hoekema, oud-Tweede Kamerlid van D66: “Ook 

in de slangenkuil van de politiek wonen – een paar – gewone mensen”. En dat is Hilly. 

Het heeft Hare Majesteit behaagd ook jou te onderscheiden tot lid in de orde van Oranje 

Nassau. Ik verzoek je in de kring te komen, en je man, om je de versierselen op te spel-

den van dit bijzondere blijk van eer. De voorzitter speldt de versierselen op en overhan-

digt haar een boeket bloemen en als afscheidsgeschenk namens de raad de atlas. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de voorzitter, geachte aanwezigen. Natuurlijk maak ik ook 

graag van deze gelegenheid gebruik om u even heel kort iets te zeggen, want het is heel 

bijzonder dat ik  deze onderscheiding in ontvangst mag nemen.  

Twaalf jaar lid zijn van de raad van de gemeente Noordoostpolder ga ik hierbij afsluiten. 

Met veel interesse en inzet heb ik mij verdiept in heel veel beleidsvelden. Dat is intensief 

maar vooral ook heel leerzaam. Het is een verrijking om een dergelijke kans te krijgen 

en dat veel mensen jou dat vertrouwen geven. Maar politiek is overal en je bent er nooit 

vrij van. 

Ups en downs zijn er geweest, vooral ook de afgelopen periode was niet altijd gemakke-

lijk. Als beginneling – daar heeft de burgemeester net aan gerefereerd – sprong ik in 

1998 in het diepe, maar dat ik daarbij veel ruimte kreeg en in mijn waarde werd gelaten, 

heb ik heel erg gewaardeerd. Daarvoor ben ik eigenlijk ook Hans Roefs heel veel dank 

verschuldigd, want hij gaf je toch een stukje vertrouwen en je moest het klaren op jouw 
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manier. Inderdaad, het monisme en dualisme is ook al aan de orde geweest vanmiddag, 

dus ik ga dat niet allemaal herhalen, maar naar mijn idee is het niet altijd eenvoudiger 

geworden. Hopelijk zal het de komende periode nog wat duidelijker zijn gang gaan en 

zijn werk doen. 

Met Anjo heb ik 12 jaar opgetreden. Het was maar goed dat we erg verschillend waren. 

Aan de andere kant moesten we misschien soms iets meer van elkaar hebben. Ik wat 

meer van jou, jij wat meer van mij misschien, maar we hebben altijd wel goed kunnen 

samenwerken. 

Alle medewerkers binnen het gemeentehuis wil ik heel erg hartelijk bedanken voor de 

plezierige manier van omgaan met elkaar. Vooral de griffie heel erg bedankt voor jullie 

geduld en medewerking. Burgemeester Ridder van Rappard, alle wethouders en raadsle-

den, heel fijn dat ik met jullie allemaal heb mogen samenwerken. En voor de raadsleden 

die verder gaan: veel wijsheid en ook een goede vergadertijd met elkaar.  

Omdat ik het zelf heel belangrijk vindt dat er vrouwen in de raad zitten - en dat zijn er 

eigenlijk nog steeds te weinig, hoe het de komende periode gaat heb ik nog niet precies 

uitgerekend - wil ik mijn collega-vrouwen daarvoor symbolisch een aardigheidje geven 

van mijn eigen hand (daar is ook al een paar keer aan gerefereerd) en een andere kant, 

de kunstzinnige, waar ik nu hopelijk weer meer tijd aan kan besteden. Kom straks even 

bij mij langs, dan kunnen jullie bij mij een gevild sieraad uitzoeken. Allen veel goeds ge-

wenst en het beste voor deze mooie gemeente Noordoostpolder. 

 

De voorzitter: Ik vind het het begin van de discriminatie van mannen, maar alla.  

Wiemer zal nu als eerste Anjo Geluk toespreken. 

 

De heer Haagsma: Burgemeester, Anjo zegt: het hoeft niet, maar aan mij de eer om je 

toe te spreken tijdens het afscheid van de raad. Zestien jaar heb je in dit huis spreek-

woordelijk de degens gekruist met het college en met collega-raadsleden. Karakteristiek 

was daarin altijd jouw herkenbare stijl.  

Uitgangspunt 1 was: ik heb gelijk, jullie moeten dat nog maar bewijzen. Vanuit dat uit-

gangspunt leverde je je bijdrage bij de agendapunten, vaak voorzien van staande of ter 

plekke bedachte spreekwoorden. “Veel beloven weinig geven doet een gek in vreugde le-

ven” was er eentje die ik heb onthouden.  

Uitgangspunt 2 was: als ik eenmaal iets vast heb, laat ik dat niet zomaar los. Dat blijkt 

niet allen bij mevrouw Geluk, maar ook bij de heer Hermus te passen, heb ik vandaag 

gehoord. Het college heeft passend bij dat uitgangspunt heel wat vragen over bijvoor-

beeld de verkeerssituatie aan de Wester- en Noordermeerweg gehad. 

Naast deze twee uitgangspunten een aantal opmerkelijke zaken. 

Anjo, je bent nooit fractievoorzitter geweest, maar was vaak wel hét gezicht van de VVD. 

Misschien kun je spreken van het boegbeeld. Zo’n boegbeeld maakt indruk en boezemt 

tegenstanders ontzag in. Daar kun je niet zomaar omheen. Ik weet dat Anjo, behalve 

van de VVD, ook fervent aanhanger is van een andere club, namelijk TON. Vergist u zich 

niet, ik bedoel niet een van die bewegingen van een ex-VVD´er, maar de polderbeweging 

Trots op Nagele. Toch apart dat een dorp zonder ogenschijnlijke diepgang in de bouw-

werken zoveel prominente VVD´ers heeft voortgebracht. 

Anjo, je bent ook de vrouw van veel vragen, zowel mondeling als schriftelijk. En vaak le-

verde dat een soort van vicieuze cirkel op. Als jij schriftelijke vragen stelde en het ant-

woord was niet toereikend, kwam je daar mondeling op terug. Als de mondelinge vragen 

niet uitgebreid genoeg beantwoord werden, kwam  je daar schriftelijk op terug. Over het 

belang om eerst eens vragen te stellen in plaats van direct los te barsten, gaat een 

prachtig gedicht van Remco Campert. Ik heb hier een beetje leentjebuur gespeeld en ben 

benieuwd of in deze zaal iemand weet waar de bron vandaan komt. Het gedicht 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 
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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 

 

Anjo, we nemen vandaag afscheid van jou als raadslid. Bedankt voor alle goede woorden 

en daden. We blijven je natuurlijk volgen en gelukkig, bij de titel van een tv-programma 

hebben we de foto´s nog, want het spreekwoord zegt immers niet voor niets: zonder ge-

luk vaart niemand wel. 

 

De voorzitter: Anjo, je hebt zestien jaar lang op een eigen wijze invulling gegeven aan 

je raadslidmaatschap. Twee periodes als collegepartijlid in een monistische structuur en 

twee periodes in een duale structuur (minus anderhalf jaar) of, zoals je zelf zegt: “helaas 

weer in de oppositie, hoewel, soms biedt het mogelijkheden die ik met plezier benut”. 

Dus je schakelt snel, Anjo. 

Op 26 september 2006 mocht ik je toespreken bij je 12,5-jarig jubileum als raadslid. Ik 

heb de tekst nog eens nagelezen, want ik dacht: ik moet geen andere dingen gaan zeg-

gen dan toen, want die zouden op een andere appreciatie kunnen gaan lijken of dat je 

ineens enorm veranderd bent de laatste jaren. Laat ik je geruststellen: je bent niet ver-

anderd. Het is heel consistent gebleven, dus ik pak het stukje citaat waarmee ik denk dat 

je het beste getypeerd bent en dat prima aansluit aan wat Wiemer je heeft gezegd. Ik zei 

toen: mevrouw Geluk laat zich kenmerken als iemand die puntige, cryptische uitspraken 

kan doen. Die het woord als wapen heeft, ad rem is, creatief, scherp en werkt met 

spreekwoorden, gemakkelijk kan terugtrekken als het moet en stevig kan terugkomen 

als zij dat wil. Dat moet niet altijd, maar ze wil het wel graag. Herkenbare en voorspelba-

re vorm voor iedereen, dat heeft wel voor- en nadelen.  

Wat voor soort raadslid is mevrouw Geluk? Hoe kun je haar typeren? Ik denk dat je jou 

het beste kunt typeren, om je gedrag te pareren en ermee om te kunnen gaan: “als het 

niet tegengesproken wordt, is het vast waar”. Dat is je houding. Je poneert iets met gro-

te stelligheid en laat het dan maar aan de ander over om te bewijzen dat iets niet ge-

beurd is. Hoe kun je nu bewijzen dat is niets gebeurd is? De aanval is de beste verdedi-

ging. Dat is jouw stijl van opereren. Iets heel scherp naar voren brengen en kijken hoe 

de ander erop reageert. Dan heb je zelf tijd om na te denken hoe je je volgende verdedi-

gingsfase optrekt. Wordt het tegengesproken en denk je dat er eigenlijk wel wat in zit, 

dan trek je je heel gemakkelijk terug op een manier van heel hard om je heen slaand 

naar iedereen, zodat iedereen een tik krijgt. Jij bent degene die draait, maar je doet het 

voorkomen alsof de anderen opeens een ander standpunt hebben. Dat is knap en zo 

werkt het in de politiek ook wel. Je kunt er wat van. Zo pak je de ruimte die ontstaat 

waar een ander die laat ontstaan en vult die in. 

Het dualisme én de oppositierol boden nieuwe mogelijkheden voor jou. Je hebt het heel 

mooi gedaan en we hebben mogen ervaren dat de rem eraf is. 

Anjo was erg nieuwsgierig, althans stelde heel veel vragen. In de afdelingsplannen is er 

al rekening mee gehouden, de tweede helft van dit jaar extra uren voor beleid te maken 



2010  N. 123 

 

 

en geen vragen te beantwoorden. Je was best fel, maar je charme is dat het een spel 

voor je is, een spel dat je heel serieus speelt, maar het blijft voor jou een spel. 

Anjo vindt dat wij wel aardig voor haar zijn geweest. Immers bij haar 12,5-jarig jubileum 

zei Anjo dreigend: “blijf aardig voor me, anders maak ik de 25 jaar vol”. Anjo, dat had je 

veel eerder moeten zeggen, dan had je eerder terug kunnen treden. Dat zijn toch de 

aansporingen die het erg doen. Anjo, voor jou twee citaten. Ze staan haaks op elkaar 

maar zijn toch alle twee op jou van toepassing.  Van Thom de Graaf: “spaar mij de 

hoofdlijnen, ik wil alleen details”. Van ir. P. Tas: “Van informatie heb je eerder te veel 

dan te weinig”. Met beide kon je fantastisch uit de voeten. 

 

Ook voor jou met deze staat van dienst heeft het Koninklijke Hoogheid de Koningin be-

haagd je te onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ik verzoek je naar voren 

te komen, met je man, om je de versierselen op te spelden.  

De voorzitter speldt de versierselen op en overhandigt haar een boeket bloemen en als 

afscheidsgeschenk namens de raad de atlas. Applaus. 

 

Mevrouw Geluk: Ik hoef vandaag niet naar het college te luisteren en wat zegt het colle-

ge net: niet te lang! Hoe is het mogelijk. Dank u wel voorzitter, dank u wel allemaal. Be-

dankt voor alle mooie woorden, bedankt voor de bloemen voor thuis en bedankt voor de 

versierselen. Ook Wiemer bedankt voor je mooie woorden namens de raad. 

Toen ik begreep dat ik door jou zou worden toegesproken, schrok ik want ik weet:  

Wiemer vergeet niets, die heeft zo´n goed geheugen. Maar dat kan natuurlijk ook een 

voordeel zijn. 

Voorzitter, u allen, bedankt voor het feit dat ik deze koninklijke onderscheiding, dit lintje, 

heb mogen ontvangen. Vooral dat jullie de moeite hebben genomen om me voor te dra-

gen. Ik ben er vele malen blijer mee dan ik zelf ooit had gedacht en eigenlijk zou ik het 

nu het liefst in heel veel kleine stukjes knippen – want ik heb het natuurlijk niet in mijn 

eentje verdiend – en het delen met heel veel anderen. Maar zoiets mag je zelfs niet den-

ken, geloof ik hè, een lintje in stukjes knippen. Maar van mijn eigen kleinkinderen Tessa 

en Romijn heb ik geleerd: samen spelen is samen delen, dus dan zou het eigenlijk wel 

moeten. 

Raadslid is een vak. En een vak leer je in de praktijk. Maar ook dan komt er, op een ge-

geven moment, een moment dat de houdbaarheidsdatum begint te naderen. Deze konin-

klijke onderscheiding is een gevolg van vele jaren werk. Dat werk heb ik kunnen doen 

omdat ik al die tijd de ruimte heb gekregen en soms ook heb genomen om zestien jaar 

lang raadslid te mogen zijn van deze mooie Noordoostpolder. De ene keer ging het ruim-

te krijgen vanzelf, en soms heb ik er ook voor moeten knokken. Tot die eerste categorie, 

die van het ruimte krijgen, hoort zeker het thuisfront. Niemand in deze raad, niemand in 

dit college, kan de klus klaren als niet ook het thuisfront er volledig achter staat. Jaap, 

geweldig bedankt, helemaal bedolven onder de kleinkinderen, bedankt dat ik het al die 

jaren heb kunnen doen. Het raadswerk ging heel vaak voor als we bepaalde afspraken 

hadden, vergaderingen, telefoontjes op de meest vreemde momenten en dagen, onge-

vraagde bezoekers enz., maar het had natuurlijk ook zijn leuke kanten. Maar ook onze 

kinderen. Het intensieve vrijwilligerswerk dat ik hiervoor deed, was een niet bewust ge-

kozen aanloop tot de lokale politiek. Ook jullie hebben me toen al die ruimte gegeven, 

maar die paste ook heel erg goed bij de zelfstandigheid die je toen al had en die jullie nu 

nog steeds hebben. Jullie partners kregen een schoonmoeder en jullie kinderen een oma 

met een agenda, maar dat heeft ook zo zijn voordelen, denk ik. 

Daarnaast de vier fracties waarin ik opereerde. Allemaal op een heel verschillende ma-

nier, maar allemaal ook enorm bedankt dat ik heb kunnen doen en heb kunnen opereren 

zoals het gegaan is. We hebben daar ook elkaar de ruimte kunnen en willen geven en we 

hebben de ruimte ook wel eens moeten nemen. Wat we in de fracties nooit gehad heb-

ben, Hilly heeft ook al een paar punten genoemd, is kadaverdiscipline, maar wel een hele 

ruime wei, waar natuurlijk wel een hek om stond, waar je niet buiten moet gaan. 

De colleges van B&W, bedankt voor de samenwerking. Ik was niet altijd makkelijk maar 

u was dat ook niet altijd. 

De griffie: Jos, Mathilde, Andries, Robert, de secretaris van de commissies, wat een luxe 
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dat we op jullie konden rekenen. Het aantal mailtjes en telefoontjes, ik heb ze gelukkig 

niet geturfd, jij misschien wel, Mathilde, want je bent ook iemand van lijstjes, maar heel 

veel steun hebben we van jullie gehad. Het was echt genieten die laatste jaren, met zorg 

tot op het laatste moment toe. Gisteravond nog een mailtje met: vergeet je fototoestel 

niet. Zakelijk als het ging om het werk maar soms ook een persoonlijke noot en de hu-

mor ontbrak evenmin. Elektronisch gniffelden we zo nu en dan wat af. 

Het ambtelijk apparaat, inclusief de bodes. Het vragen stellen – het is al gezegd – ging 

me redelijk goed af. Koffie is er in eindeloze stromen geschonken, maar ook daar een 

persoonlijke noot en niet altijd alleen maar werk. Door de mail in de afspraken in het 

presidium hoe om te gaan met vragen was er minder persoonlijk contact. Tijdwinst ja, 

maar ook een verschraling. Daar moet zeker aandacht voor komen de komende periode. 

Hoe komt daar een goede balans in? 

Bedankt ook richting de pers. Jullie gaven ons rugdekking, de VVD-fractie kon jullie niet 

altijd zien, maar jullie waren er wel en het was altijd heel spannend wat jullie zouden 

schrijven, wat we terug konden vinden in de krant, de radio, de tv. Het was altijd wel 

even kijken: is het nu dezelfde vergadering waar we in hebben gezeten? 

De publieke tribune, nooit zo vol als nu natuurlijk, maar ook jullie bedankt en de kiezers, 

de stemmers met steun en telefoontjes en opmerkingen en de andere inwoners op de 

achtergrond. 

Zestien jaar, een lintje, het is mooi geweest. Ik ga geen debat uitlokken dit keer, ik zou 

het wel leuk vinden, maar de tijd gaat ook door. Ik wil jullie allemaal het allerbeste wen-

sen. Een nieuwe raadsperiode, een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Met blijvers, of te-

rugkomers en nieuwkomers, hoewel die nieuwkomers niet allemaal zo nieuw zijn.  

Ik hoop oprecht dat de nieuwe raad het wat dualisme betreft beter gaan doen dan wij tot 

nu toe, misschien ook: dan ik het tot nu toe heb gedaan. Het kan beter, en anders. El-

kaar meer ruimte gunnen, elkaar wat meer ruimte geven, een wat minder krampachtig 

college en geen coalitie die altijd en overal unaniem voor een collegevoorstel stemt. Als 

dat niet gebeurde, was dat de uitzondering die de regel bevestigt. 

Echte besluitvorming na een verhelderend debat bleef daardoor bijna altijd logischerwijze 

uit. De standpunten stonden maar al te vaak al vooraf vast. De besluiten die genomen 

werden, waren daardoor ook heel vaak niet unaniem, en er was ook wel eens een reactie 

op. De wethouders van nu zijn niet meer de bestuurders die de wijsheid in pacht hebben 

en hun fractie kunnen dicteren hoe te handelen en te denken. Geef elkaar de ruimte en 

probeer niet op elkaars stoel te zitten. Dat geldt voor het college maar ook voor de raad. 

Raadsleden zijn geen bestuurders, geen uitvoerders, hoe verleidelijk dat ook is, maar wij 

zijn volksvertegenwoordigers die het college controleren, ze opdracht geven een pro-

gramma uit te voeren, waarvoor een budget beschikbaar gesteld wordt. Binnen kaders 

en richtlijnen is daarvoor voldoende vrijheid. Raad, houd je bij je taak en college doe het 

dan ook en ga uit  die kring van de raad. Knip die navelstreng nu eens door. Nu ik eruit 

ga, moet het toch zeker lukken. 

Voorzitter, het is gemakkelijker ergens aan te beginnen dan ermee te stoppen. Voor mij 

en voor de anderen zijn de wijze woorden van Churchill van toepassing: "Er is moed voor 

nodig om op te staan en te spreken, maar het vraagt ook moed om te zitten en te luiste-

ren". Ik ga al mijn moed bij elkaar rapen. Val je in een zwart gat? Straks ga je je nog 

vervelen, is me vaak gevraagd, nu het raadslidmaatschap wegvalt. Ik denk het niet. 

Ga je het missen? Ja, ik denk het wel, maar dat slijt heel snel, dat weet ik ook uit erva-

ring. En of jullie mij gaan missen? Dat vraag ik niet, ik kijk wel uit. Ik verheug me op wat 

extra tijd, ik verheug me op een opgeruimd bureau en steeds  speelt daarbij het gewicht-

je van de heer Lehman door mijn hoofd. Ik maak me geen zorgen om betovermorgen, 

want volgende dagen wachten weer andere plagen. Het ga jullie allemaal goed, nogmaals 

bedankt en tot een borrel misschien. 

 

De voorzitter: Ter afsluiting zou ik graag het woord aan Wiemer Haagsma willen geven. 

 

De heer Haagsma: Er zitten heel veel mensen in spanning: wat gaat die daar nu nog 

weer doen? Maar namens de fracties aan deze tafels vertegenwoordigd wil ik op het eind 

van deze vergadering de griffie bedanken. De griffie is voor ons als raadsleden dé infor-
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matiebron voor allerlei wetenswaardigheden, dé informatiebron voor het opmaken van 

moties en amendementen, en opmaken dan niet in de zin van consumeren maar in de 

zin van produceren. De griffie is ook steun en toeverlaat voor het toezenden van de 

stukken; degenen die op de tribune zitten en straks als nieuwelingen in de kring komen 

te zitten zullen wel eens verzuchten: kunnen ze dat niet wat selectiever doen? Nu, mis-

schien zou dat kunnen. Natuurlijk moet ik ook melden dat de griffie in de afgelopen pro-

cedure van de burgemeestersbenoeming een geweldige steun en toeverlaat is geweest 

en ervoor heeft gezorgd dat de vertrouwenscommissie keurig netjes haar werk kon doen. 

Kortom, de griffie is onmisbaar en een bedankje op dit moment is op zijn plaats. Ik wil 

graag Jos, Denny, Mathilde en Andries een bloemetje overhandigen namens de raad. 

 

V.  Sluiting 

De voorzitter: Dames en heren, nu echt het eind van deze raadsperiode. Ik sluit de ver-

gadering en nodig u uit met elkaar een borrel te drinken en nog even met elkaar te ver-

pozen en de hand te schudden van wie dat wil. De vergadering is gesloten om 16.27 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2010  

 

 

 

 

De griffier,        De voorzitter,  

 


