Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op
25 maart 2014 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 20.00 uur

AANWEZIG

5

de leden:

de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J.J. van der Snoek (VLW), mevrouw
S.C. Kleijhorst (VLW), mevrouw A. Smit-de Ridder (VLW), de heer
K.IJ. Luttik (VLW), de heer M.P.M. van Tol (VLW), de heer M. van der Kolk
(SP), de heer H. Mak (SP), de heer J.J. Mandjes (SP), de heer
10
R.F.T. van Wanrooij (VVD), de heer R.J.G. Berkhout (VVD), de heer
H.G. Roeleveld (CDA), de heer J.M. Schalkwijk (CDA), de heer C. Ricken
(PvdA), de heer J.H. Broenland (PvdA), de heer J.N. Stevens (GroenLinks),
mevrouw M.J.T. Wielenga-Beeks (GroenLinks)
de wethouders: de heer R.P. Hendriks, mevrouw A. de Groot
15de voorzitter:
de heer P.C. Tange
de griffier:
mevrouw I.P. Vrolijk
de griffie:
mevrouw A.C. Meijer
verslaglegging: mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices)
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301. Opening
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Ik heet u allen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda

35

De voorzitter: Ik kan u bij het vaststellen van de agenda mededelen, dat wij naast de
mededelingen en het onderzoek van de geloofsbrieven ook stilstaan bij het afscheid van de
oude raad. Dat staat op de agenda. Is er iemand die over het voorstel van de agenda het
woord wenst te voeren? U kunt zich daarin vinden? Dan gaan we het zo, met elkaar, doen.
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3. Mededelingen

De voorzitter: Van onze kant zijn er geen mededelingen. Ik sluit wel af met een mededeling,
maar niet op dit moment. Ik kijk even rond. Mededelingen van uw kant? Die zijn er op dit
45moment niet.
4. Onderzoek geloofsbrieven
De voorzitter: Het gaat hier over het onderzoek van de geloofsbrieven. Daarvoor ga ik een

50commissie benoemen die de geloofsbrieven voor uw raad gaat onderzoeken. Ik wil daarvoor
uitnodigen: de heer Al, als voorzitter, mevrouw Wielenga en de heer Broenland. Ik wil hen
uitnodigen om achter de tafel plaats te nemen en de geloofsbrieven te beoordelen. U wordt
bijgestaan door de griffie. Ik ga de vergadering hier niet voor schorsen. Ik geef u wel de tijd
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om het allemaal uit te zoeken, dus als u met elkaar in gesprek bent dan is dat prima, maar ik
verzoek u wel om de zaal niet te verlaten.
Dames en heren, we hervatten de bespreking. Ik heb ondertussen het verslag van de

5commissie die het onderzoek heeft gedaan naar de geloofsbrieven ontvangen.

Zij hebben mij gemeld dat:
• Bezwaren naar aanleiding van het onderzoek geloofsbrieven: geen.
• Conclusie naar aanleiding van het onderzoek van de geloofsbrieven: akkoord.
Dat betekent dat ik mag concluderen dat de raad besluit tot toelating van de volgende leden
10in de gemeenteraad:
de heer Hendriks;
mevrouw Smit-de Ridder;
de heer Van Tol;
de heer Luttik;
15de heer Mak;
de heer Van der Kolk;
de heer Berkhout;
de heer Van Wanrooij;
de heer Doorenbos;
20de heer Sanders;
de heer De Lange;
de heer Kindt;
de heer Halewijn;
de heer Doorn;
25mevrouw Fens;
de heer Schalkwijk;
de heer Roeleveld.
Dan bedank ik de leden van de commissie tot Onderzoek van de geloofsbrieven voor de

30werkzaamheden die zij hebben gedaan en ik ontbind de commissie. Ik wil graag de raad
toespreken vanaf het spreekgestoelte.
5. Afscheid oude gemeenteraad

35De voorzitter: Dames en heren, geachte raad, zoals het er nu naar uitziet gaan we afscheid
nemen van natuurlijk de hele raad, maar een aantal raadsleden komt weer terug. Het zijn
acht raadsleden die écht afscheid nemen. Ik wil graag stilstaan bij het vertrek uit onze raad.
Sommigen vier jaar, anderen zelfs langer, waren jullie het hoogste orgaan in onze gemeente.
In het algemeen belang hebben jullie je ingezet. Dat vroeg veel tijd, maar het gaf ook veel
40voldoening. Je draagt een grote verantwoordelijkheid bij de vele beslissingen die genomen
moeten worden.
De gemeenteraad is de vindplaats van verschillen. Raadsleden hebben verschillende
achtergronden en verschillende opvattingen, maar hier in onze raadsvergadering nemen wij
naar eer en geweten de besluiten. Soms gaat dat niet zonder emotie. Vaak ook gaat het met
45algemene stemmen. U heeft dat, naar mijn mening, oprecht gedaan. Daarvoor dank ik u.
Ook wil ik graag even stilstaan bij de raadsleden die afzwaaien.
Dan begin ik bij de heer Mandjes. Een activist in onze raad. Je bracht je mening ook
regelmatig naar voren in de ingezonden brieven in het Noordhollands Dagblad. Zo gaf je
50statements over milieu, over behoud van bomen en over dierenwelzijn, maar de leukste actie
vond ik het aanbieden van de trui met Warme Truiendag.
Dan kom ik bij ons raadslid, Sandra Kleijhorst. Sandra Kleijhorst is een raadslid in een fractie
van zes leden. Ja, dan worden de taken en de aandachtsvelden verdeeld. Ik maakte je mee
55in de voorronde over het Wormer- en Jisperveld. Je bent kort, maar je bent ook heel
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duidelijk. En heel bijzonder vond ik je bijdrage bij het organiseren van Truckrun, want dat is
in onze gemeente geweest. Achter de schermen heb jij daar heel veel werk voor verzet.
Allemaal voor de gehandicapten die dan zo genoten van die dag.

5Ik kom bij Herman Al. Beste Herman, vaak waren wij een duo. Jij de voorzitter van de
voorronde en ik naast jou, als portefeuillehouder. We waren een goed team. Als
fractievoorzitter had je met menigeen te dealen. Zo ook in het presidium. Je bent een man
van: dit is mijn mening en niet van lange verhalen. Veel waardering spreken wij uit voor al
het werk dat je hebt gedaan ten behoeve van de Zaanbrug.
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Ik kom bij Henk van der Snoek. Dan komen wij bij een senior in onze raad. Henk kreeg de
interesse voor de Wormerlandse politiek door wat hij zag gebeuren in het centrum, maar zijn
interesse is breder. Met je financiële kennis heb je je bijdrage geleverd in de
Controlecommissie. Ik noem je wel eens de rekenmeester van de VLW.

15

Dan kom ik bij de heer Coen Ricken. Beste Coen, de sociale agenda is voor jou heel
belangrijk. Je investeert liever in mensen dan in stenen. Hoewel je de ambtelijke
samenwerking heel goed vindt, blijf je toch kritisch op de omvang. In de afgelopen periode
kwam jij met het initiatief om een beroep te doen op gepensioneerde politiemensen. Als
20buurtregisseur werden zij ingezet in Neck en Jisp. Het zal je toch veel voldoening geven, dat
dit al jaren heel goed werkt.
Ik kom bij Herman Broenland. Als je Coen zegt, zeg je ook Herman. Jullie trokken samen
intensief op, maakten afspraken met de wethouder en zochten zo steun voor de PvdA25ideeën. Je bent een man, Herman, van Stadsontwikkeling en van Ruimtelijke ordening. Je
zocht in de voorronden de dialoog met de coalitiepartijen.
Ik kom bij Jan Stevens. Beste Jan, naast het fractievoorzitterschap was je ook de voorzitter
van de Controlecommissie. Scherp analyseerde je de financiële voorstellen en je schuwde
30het inhoudelijk debat niet. Ook gaf je ontwikkelingssamenwerking, als vervolg op het
Ghanaproject, een nieuw perspectief. Je blijft een man van de inhoud, de idealen en van het
debat.
Dan kom ik bij Mieke Wielenga-Beeks. Beste Mieke, trouwe voorzitter van de voorronde met

35altijd aandacht voor de sociale agenda. Goed op de hoogte van wat er in de gemeente

speelt, met een bescheiden opstelling, maar zeker met inhoudelijke kennis van zaken en al
12 jaar in de raad. Beste Mieke, ik mag je vragen naar voren te komen, want ik mag je
mededelen dat het de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Ik wil je graag vragen naar voren te komen, dan kan ik je de versierselen
40opspelden.
(applaus)
Ik stel u natuurlijk zo in de gelegenheid om de felicitaties over te brengen, maar ter afsluiting

45van mijn bedankwoordje zeg ik u, dat wij om onze dank te onderstrepen naar de hele raad

voor u aller inbreng de afgelopen bestuursperiode een attentie voor u hebben als blijk van
waardering, maar ook als herinnering aan deze periode. Het is een klein beeldje. Het staat
symbool voor de inzet die u heeft gedaan. De naam van het beeldje is: de handdruk.
Ik eindig dan met u te zeggen, dat als u nog even blijft zitten dan kunnen wij het u
50overhandigen, een citaat van een beroemde filosoof. Dat slaat dan op de handdruk. Ik eindig
met een citaat van de filosoof Voltaire, uit de 18e eeuw. Hij zegt, dat is misschien ook wel
heel erg toepasselijk in deze tijd: ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal het recht dat u heeft
om het te zeggen met mijn leven verdedigen. Dat is het symbool van na een flink debat
elkaar ook de hand drukken om met elkaar weer verder te kunnen gaan. Raad, nogmaals
55van harte bedankt.
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6. Sluiting
De voorzitter: Ik sluit hiermee de vergadering.
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(applaus)
(20:43 uur)
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