Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op
27 maart 2018 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 20.00 uur
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Opening
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Mededelingen
Onderzoek geloofsbrieven en toelaten van de op basis van de verkiezingen van 21 maart
30
2018 benoemde leden van de gemeenteraad en vaststellen rechtmatigheid verkiezingen
5. Afscheid aftredende raadsleden
6. Sluiting
1. Opening

35

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Voor ons ligt een agenda. Bij
agendapunt 2 staat ook vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen agenda

40

De voorzitter: Bij het vaststellen van de agenda kan ik u melden, dat er voor agendapunt 5,
dat is het afscheid van deze gemeenteraad, op dit moment vier sprekers zijn gemeld. Die
sprekers zijn: mevrouw De Groot, mijnheer Kindt, de heer Rijken en dan kijk ik nog even
rond, mijnheer Mak en ikzelf. Dan gaan wij naar het vaststellen van de agenda. Dan kijk ik
45nog even rond. Verder kunnen wij ons vinden in de agenda, zoals die voor ons ligt? Dat is
het geval. Dan gaan we naar mededelingen.
3. Mededelingen

50De voorzitter: Zijn er mededelingen van uw kant? Er zijn geen mededelingen van onze kant.
Dan komen we bij agendapunt 4. Dat is het onderzoek van de geloofsbrieven.
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4. Onderzoek geloofsbrieven en toelaten van de op basis van de verkiezingen van
21 maart 2018 benoemde leden van de gemeenteraad en vaststellen
rechtmatigheid verkiezingen

5De voorzitter: Alvorens de raad kan besluiten tot toelating van de benoemde leden, zal de
Commissie Onderzoek Geloofsbrieven de geloofsbrieven controleren. De geloofsbrieven en
het proces-verbaal van de verkiezingen hebben ter inzage gelegen bij de griffier. Ik stel u
voor om de volgende personen te benoemen tot lid van de Commissie Onderzoek
Geloofsbrieven Wormerland. Dat zijn: de heer Koelemeijer, de heer Roeleveld en de heer
10Van der Kolk. De heer Koelemeijer is de voorzitter. Ik verzoek de commissieleden hun
werkzaamheden te doen. Alle stukken liggen op de tafel, hier, voor mij.
Dames en heren, we gaan luisteren naar de voorzitter van de Commissie Onderzoek
Geloofsbrieven, de heer Koelemeijer.

15

De heer Koelemeijer: Voorzitter, de commissie heeft de geloofsbrieven van de volgende
personen onderzocht: Schoonheim-Bakker, Maarten Haalboom, Jeroen Schalkwijk, Remco
Doorn, Kindt, Halewijn, Fens, Boer, Van Wanrooij, Jan Rijken, Berkhout, Luttik, Hendriks,
Smit-de Ridder, Doorenbos, Kramer, Klootwijk. De commissie heeft alle geloofsbrieven
20akkoord bevonden en adviseert de gemeenteraad deze mensen tot lid van de gemeenteraad
toe te laten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Na het voorlezen van het rapport van het onderzoek van de
geloofsbrieven mag ik, als voorzitter, concluderen dat de raad ten eerste besluit de
25verkiezingen van de gemeenteraad van 21 maart 2018 rechtsgeldig te verklaren en de raad
ten tweede besluit als leden van de gemeenteraad toe te laten: de heer Berkhout, de heer
Boer, de heer Doorenbos, de heer Doorn, mevrouw Fens, de heer Haalboom, de heer
Halewijn, de heer Hendriks, de heer Kindt, de heer Kramer, de heer Luttik, de heer Rijken, de
heer Schalkwijk, mevrouw Schoonheim, mevrouw Smit-de Ridder en dan staat er de heer
30R.T.F. van Wanrooij, maar voor R.T.F. hoort te staan R.F.T. Met dat ik dat nu heb gemeld, heb
ik ook de naam van de heer Van Wanrooij correct benoemd, en mevrouw Klootwijk.
De toegelaten leden zullen in de raad van 29 maart de eed of de belofte afleggen. Ik ontbind,
als voorzitter, de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en ik bedank de leden voor de
werkzaamheden die zij hebben verricht. Dan zijn wij aangekomen bij agendapunt 5, afscheid
35van de oude raad.
5. Afscheid aftredende raadsleden
De voorzitter: Ik mag als eerste vragen, ik heb uiteindelijk zes sprekers op mijn lijstje

40gekregen, maar als eerste mag ik mevrouw de Groot vragen om kort het woord te voeren.
Mevrouw De Groot: Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag zat ik zomaar al die mooie
toespraken terug te lezen die jullie aan het einde van mijn periode als wethouder in
Wormerland hebben gehouden. In een van die toespraken werd al gemeld dat ik na mijn
45periode als wethouder, niet geschroomd heb de taak als fractiemedewerker van de
gemeenteraadsfractie van de SP Wormerland op mij te nemen. Dat heb ik de afgelopen vier
jaar dan ook gedaan. Acht jaar geleden kwamen de SP-fractie en ik samen aan zet in de
gemeente Wormerland. Alle fractieleden waren geboren en getogen Wormernezen, ik was
een 'overkanter' en daarom wethouder van 'buiten'. Omdat mijn huis dichter bij het
50gemeentehuis van Wormerland, dan dat van Zaanstad is, was 'buiten' heel dichtbij en geen
probleem. Bij de SP-fractie van Wormerland heb ik mij altijd heel goed thuis gevoeld en
tussen de fractieleden en mij is er een heel goede relatie. En we hebben goed
samengewerkt. In de eerste vier jaar van onze samenwerking was de fractie mij tot steun, in
de laatste vier jaar van onze samenwerking mocht ik de fractie tot steun zijn. Het politieke
55werk is nu voorbij. Niet voor mij, ik ga gewoon door, maar wel voor de SP-fractie. Ondanks
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de inzet, ook in de afgelopen jaren, was de SP niet meer in staat om in Wormerland
voldoende leden, een actief bestuur en een gemeenteraadsfractie op de been te brengen.
Voor zover ik dat van een afstandje bekijk, is dit fenomeen in kleine gemeenten voor alle
politieke partijen een probleem, maar daar ga ik niet over. Ondanks de teleurstelling dat veel
5SP-leden in de afgelopen jaren overleden en er geen jonge aanwas kwam, is de SP-fractie
niet in een hoekje gaan zitten. De SP-fractie bleef ook dapper in stand toen het ziek en zeer
langskwam. Zij hielden stand met zijn drieën en vertegenwoordigden met verve het
socialistische gedachtegoed in Wormerland. De SP bedankt daarom dan ook de fractie van
Wormerland. Gaan wij afscheid nemen? Ja, natuurlijk. Mijn mannen nemen afscheid van de
10gemeenteraad van Wormerland. Ik neem afscheid als fractiemedewerker en de SP neemt
even afscheid van de volksvertegenwoordigende rol in de gemeente Wormerland, maar het
is natuurlijk geen afscheid voor heel lang. Mijn mannen en de andere Wormerlandse SPleden zijn elke woensdagavond welkom bij de SP-Zaanstreek in Zaanstad. Natuurlijk, gaan
wij weer werken aan een grote SP-afdeling Wormerland en een gemeenteraadsfractie.
15Hoewel, niets zeker is in het gemeentelijke landschap van nu, hoopt de SP over vier jaar
weer gewoon mee te kunnen doen in Wormerland. Lieve Henk, Mart en Henk, heel erg
bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren, jullie hebben het goed gedaan. De SP en ik
zijn trots op jullie. Ik heb beloofd het kort te houden. Ik eindig dan ook met een wens. Ik wens
de SP en alle andere partijen in de gemeente Wormerland een gouden toekomst en heel
20veel jonge gemeenteraadsleden toe. Dat komt deze gemeente ook heel erg toe. Dank je wel.
(applaus)
En, als u het niet heel erg vindt, voorzitter, dan wil ik mijn fractieleden even een bloemetje

25geven.

De voorzitter: Dank je wel. Dan is nu het woord aan Kees-Jan Kindt.
De heer Kindt: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij dezen wil ik aandacht vragen voor onze
30fractie en de fractieleden Herman, Coen en Nico die vandaag voor het laatst actief zijn in
fractieverband. Van Herman weet ik dat hij vanaf 1979 actief is in de PvdA in Wormerland.
Dat is toch zo een ruime dertig jaar waar je dan lekker bezig bent in zo een dorp als dit. Het
was trouwens best wel lastig om dat te achterhalen. Tegenwoordig hebben wij van die mooie
digitale dossiers maar die gaan eigenlijk maar terug tot een jaar of 2005. We hebben ook
35een moeilijke tijd gehad dat bestuurlijk onze afdeling niet meer helemaal up-to-date was.
Nou, dan heb je een afdelingsadministratie waar dat dus ook niet goed in is geregistreerd.
We hebben ook een griffie in dit gemeentehuis die, volgens mij, als archeologen,
dossierarcheologen, hun best kunnen doen. Zij hebben toch het een en ander boven water
kunnen halen. Dat wil ik toch nog even aanhalen.
40Dan begin ik dus bij Herman. Raadslid in de toenmalige gemeente Wormer van 1986 tot
1991. Van 2006 tot 2010 is Herman actief als fractielid. In 2010 is hij opnieuw teruggekomen
als burgerraadslid, dat was toen de nieuwe vorm waarin wij dat hadden en in 2011, in
verband met het terugtreden van Arthur, weer teruggekomen in de raad. Tot 2014 dus
raadslid geweest en daarna, tot nu toe, burgerraadslid.
45Nico, jij bent vanaf 2006 actief. Eerst als formeel fractielid. Ook als officieel burgerraadslid
vanaf 2010 en dat ook vanaf 2014 tot en met nu.
Coen. In 2002 ben jij actief geworden. Eerst als formeel fractielid. Daarna als raadslid, vanaf
2006. Vanaf 2010 opnieuw. Vanaf december 2011 ook fractievoorzitter. In de periode vanaf
2014 weer als raadslid. Als ik kijk naar Coen, dan hadden wij in onze fractie een warm
50mensenmens. Ik vond het wel eens het voorbeeld van een type Saabrijder. Zij adverteren
daarmee. We hadden natuurlijk Arthur als koene, als redelijk koele, bestuurlijk georiënteerde
fractieman. In combinatie met Coen vond ik hem op zijn best. Die twee combinaties. Coen, jij
was ook geweldig op de hoogte van alles wat er zich in de sportwereld, in de
sportverenigingen, allemaal afspeelde. Met die insteek en steeds je kijk op de menselijke
55kant had je toch echt een geweldig leuke rol in de fractie. Ik heb je ook wel eens horen
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vloeken en met je been zien stampen en dreigen dat je terug zou treden, dat je ermee uit zou
scheiden. Gelukkig heb je dat allemaal nooit gedaan. Dat was altijd wel met een doel, om als
fractie scherper naar voren te komen en ook voor de mensen waarvoor wij bezig zijn.
Herman, jij was de man op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, een soort
5wandelende encyclopedie van al dat soort aspecten. Laatst zijn wij nog bij de bewoners van
de Roerdompstraat geweest. De souplesse waarmee jij de mogelijkheden en de
onmogelijkheden ook nog aan de bewoners in begrijpelijke woorden uitlegt, dat vond ik
heerlijk om weer even mee te maken. Dat was ook jouw rol in de fractie. Af en toe had ik wel
eens het gevoel dat het belerend was, maar zo was het beslist niet bedoeld. Dat was dan
10mijn eigen ongeduld en mijn eigen betweterigheid, maar als ik terug kijk, ik vond het echt een
heerlijke tijd.
Nico, jouw inbreng was vooral jouw loyaliteit en je positieve insteek. Als het allemaal erg
technisch werd, dan wist jij dat met een mooi woord aan te geven. Wat een praktische
insteek! En ook altijd aanwezig zijn als er iets geplakt moest worden, of iets weggebracht. Er
15altijd zijn, terwijl je ook zorg had voor een zuster. Je had het ook heel druk met je zang, met
je koren en toch was je er altijd en altijd. Ik zal dat nooit vergeten. Met jullie terugtreden,
breekt er weer een hele andere tijd aan, maar ik zal jullie nooit vergeten. Heel erg bedankt
voor jullie tijd. Ik heb ook een bloemetje mee, maar dat krijgen jullie straks. Bedankt voor
jullie aandacht.

20

(applaus)
De voorzitter: Dan geef ik het woord aan de heer Rijken.

25De heer Rijken: Voorzitter, burgemeester, college en raadsleden, het is voor mij in de
afgelopen raadsperiode een bijzonder voorrecht geweest om een samenwerking te hebben
gehad met onze CDA-fractie en dan wel in het bijzonder met Henk Roeleveld. Hij heeft
besloten zijn functioneren als raadslid niet te prolongeren voor de komende raadsperiode.
Zijn kunde, dossierkennis, inzicht en advies is niet alleen een gemis voor mij, maar ook voor
30de raad, het college en de gehele gemeenschap van Wormerland. Velen van u zullen dit met
mij eens zijn. Een voorbeeld van Harold Halewijn in de laatste raadsvergadering was hier
een voorbeeld van. Natuurlijk, gunnen wij Henk om in de komende periode van zijn leven iets
meer aandacht te kunnen schenken aan zijn vrouw, kinderen en vooral kleinkinderen, echter
Henk heeft beloofd met zijn kunde, dossierkennis en inzicht de CDA-fractie te adviseren in
35de komende raadsperiode, mogelijk als burgerraadslid. Voorzitter, niet alleen als
fractiegenoot, maar ook namens de raad, het college en de burgers van Wormerland, wil ik
Henk Roeleveld bijzonder bedanken voor zijn betekenis van en voor Wormerland, waarvan
van harte met onze zegenbeden. Dank u wel.

40(applaus)
De voorzitter: Dan staat op mijn lijstje, mijnheer Mak.
De heer Mak: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geachte raadsleden, vrienden,

45belangstellenden, ik sta hier namens mijn fractie, namens de SP-fractie, met een gevoel van
weemoed in mijn buik. Acht jaar hebben wij in deze mooie gemeente hard kunnen werken
aan de bloei en groei en de voorspoed van onze mooie gemeente. Helaas, vanaf 2014
hebben wij gezocht naar een voortzetting van een fractie van de SP, omdat wij ondertussen
toch de toon hadden gezet van 'wij hoorden erbij', we werden gewaardeerd, helaas, door de
50vergrijzing die keihard bij de SP is binnengekomen, was er voor ons geen mogelijkheid om
een nieuwe fractie op te bouwen. Daarom voorzitter, vrienden van de raad, ik zeg nu
vrienden, want we zijn vrienden geworden, daarom voorzitter, die weemoed zullen jullie
waarschijnlijk wel begrijpen. We hebben ons met ziel en zaligheid gegeven. Ik spreek hier
ook namens mijn collega Mart, ik noem hem maar de denker van de groep. Ik spreek hier
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namens Henk Onderwater die ook zonder microfoon half Wormer wist te bereiken, maar dat
is ondertussen goed bekend, Henderik.
De heer Onderwater: (zonder microfoon)

5De heer Mak: Ik wist dat dit commentaar zou komen. En vooral een speciaal woord van
dank voor Anna die het als wethouder in onze ogen heel goed heeft gedaan in de periode
dat wij hier zaten, van 2010 en in de tweede periode, dat zij een prachtige aanvulling was op
de fractie, als fractiemedewerker en prompt elke dinsdagmiddag aansloot bij het
fractieoverleg. Voorzitter, dit is voor dit moment het einde van de SP-fractie in de gemeente
10Wormerland. Zoals Anna al zei, ik hoop dat er binnen vier jaar wederom een fractie opstaat
in Wormerland die in 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen kan meedoen. Hopelijk, nog
steeds, en dat hoop ik, dat iedereen zich daar goed voor gaat inzetten, hopelijk nog steeds
voor een gemeente Wormerland die als OVER-gemeenten nog steeds onafhankelijk is. Ik
wens iedereen het allerbeste. Ik ben er trots op dat ik hier heb mogen participeren. Ik spreek
15namens mijn fractie en ons geacht burgerraadslid. Ik ben er zeer trots op. Ik heb het met veel
plezier gedaan. Ik wens iedereen het allerbeste in de komende periode. Dank u wel.
(applaus)

20De voorzitter: Mijnheer Halewijn.
De heer Halewijn: Dan is hij nu aan. Lieve mensen, wilde ik zeggen. De vorige keer, bij de
vorige raadsvergadering heb ik inderdaad een paar mensen al eventjes namens onze fractie
een compliment gegeven en een klein geschenk. Mart was er toen niet bij. Dat zetten wij nu
25even recht, Mart. Wij hebben natuurlijk eerder al eens een periode samengewerkt, met
elkaar. Dat was in het bestuur van de kanovereniging. Ik weet niet hoe lang dat geweest is,
maar ook heel veel jaren, volgens mij, bij elkaar. Mart, nogmaals bedankt voor jouw inzet en
de felicitaties en dank van GroenLinks.

30De heer Van der Kolk: Dank u wel.
De heer Halewijn: Voorzitter, er is nog iets anders dat bijzonder is vanavond. Dat is, dat
onze grijze krullenbol die daar zit vanavond ook voor het laatst is. Normaal gesproken, als je
iemand in een spijkerjasje ziet rondlopen, dan is dat Frans Koelemeijer. Er is vanavond iets
35gebeurd, je hebt iets zwarts aangetrokken, met een speldje erop, maar zwart staat inderdaad
synoniem voor afscheid nemen in dit geval, denk ik dan, dus de volgende keer als wij jou
hier weer voorbij zien komen, dat zal dan in een andere functie zijn, dan hoop ik gewoon
weer het blauwe spijkerjackje te vinden. Maar het bijzondere is dat met het afscheid van
Frans vanavond er ook een afscheid is van de Koelemeijerdynastie want je bent de laatste
40van de clan die hier in de raad ooit hun zitting hebben gehad. De Koelemeijermaffia, precies.
Ik hoop een voorlopig einde, Frans, want misschien dat er straks een opvolger is binnen de
familie Koelemeijer die net zo goed als jij en je broer het hebben gedaan dat misschien ook
van je kan overnemen. Als je het over Frans hebt, dan heb je het over het geweten van
GroenLinks. Daarmee wil ik zeggen dat als wij binnen GroenLinks standpunten innemen,
45dan kan dat nog wel eens verschillende kanten op gaan, maar Frans is wel altijd iemand die
dat weer terug weet te managen tot: 'ja, wacht even. We staan wel voor GroenLinks'. Daar
hoort een aantal standpunten bij en dat leidt dan wel eens tot gezonde discussies. Dat gaan
wij, denk ik, missen. Als je aan Frans Koelemeijer denkt, dan hebben wij het natuurlijk ook
over het financieel geweten van GroenLinks. Daar zit toch wel onze kennis op het financieel
50vlak. Dat zullen wij zeker gaan missen. Ik denk dat de raad dat ook gaat missen, als je het
hebt over de controlecommissie waar, denk ik, Frans natuurlijk zeker de laatste periode
gewoon heel goed werk heeft gedaan. Dat zullen wij missen. Daar zullen wij op zoek moeten
gaan naar een goede opvolger. Als je het hebt over Frans Koelemeijer, dan heb je het ook
over allerlei inzet die hij in de gemeenschap doet. Ik denk aan het Historisch Genootschap,
55de boeken, hoe de boeren dorpen verlaten hebben, waar je natuurlijk een hele belangrijke
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bijdrage aan geleverd hebt. Je passie voor Jac. Jongert op het gebied van kunst. Dat komt
natuurlijk ook voort uit je enorme ervaring die je hebt opgedaan als ambtenaar op het gebied
van Kunst & Cultuur in de gemeente Purmerend. Daar zie je natuurlijk ook dat iemand die
dus daar gewerkt heeft die ervaring ook meeneemt in een raadslidfunctie waar wij dan, als
5GroenLinksfractie weer gebruik van hebben gemaakt. Je bent tegenwoordig, volgens mij,
nog wel steeds bestuurslid bij P3 in Purmerend. Nou ja, dat ligt aan de andere kant, dus daar
hebben wij het dan verder maar niet over. Als laatste, denk ik, dat jij, volgens mij, ook heel
veel inzet hebt gepleegd op het gebied van Scwo in Wormerland, de steun die jij daaraan
hebt gegeven bij de verschillende verhuizingen en activiteiten. Ja, wij gaan je missen. Ik hoor
10het net al bij een aantal andere mensen ook, dat zal ook voor ons gelden, wij zullen je
missen als actief raadslid. Ik hoop dat jij, met name je financiële kennis, maar dan praat ik
ook voor mezelf en misschien ook een beetje voor Remco, nog wel een beetje wilt
overbrengen, want daar hebben wij echt een gemis aan. Frans, dank je wel. We hebben voor
jou ook een borrel meegenomen. Ik weet dat je van bier houdt. Voor thuis, op de bank. Dank
15je wel.
(applaus)
De voorzitter: Mijnheer Berkhout.

20

De heer Berkhout: Mijnheer de voorzitter, beste vrienden hier in de raad, ook voor de VVD
is er een moment gekomen dat wij een beetje zijn gaan werken aan verjonging van de partij.
Wij hebben het dan over mensen die gewoonlijk hier in pak rondlopen. Ik heb het natuurlijk
over Piet Kramer. Ik heb Piet de fractie zien binnenkomen, nadat ik hem eigenlijk voor het
25eerst echt goed heb leren kennen. Dat was in 2002. Kun je nagaan, dat is al vijftien jaar
geleden, dat wij samen in het college zaten. Dat heeft niet zo lang geduurd, maar wij hebben
wel samen in het college… Zeker honderd dagen, want ik kan mij nog herinneren dat er een
journalist langs kwam om een verhaal op te schrijven over het college van Wormer na
honderd dagen. Toen heb ik jou leren kennen als een zeer vastberaden en intelligente
30collega. En dan, Harold noemde dat net ook al, vooral op dat financiële terrein. Ik was
ontzettend blij dat jij op een gegeven moment bij de fractie van de VVD aanbood om ons te
komen versterken. Dat gold ook als een versterking, want wij konden wel een accountant
gebruiken. Zeker ook in de dossiers waar jij ontzettend actief in was, Piet, want je was ook bij
het zwembad, bij Sportfondsen, betrokken, dus wij hadden ook in de inner circle gelijk kennis
35in huis gehaald. Je hebt, kan ik wel zeggen, de afgelopen jaren de gaatjes dicht gelopen,
daar waar wij het even niet konden bolwerken. Gewoon heel actief, als burgerraadslid.
Afspraak was afspraak. Je was er altijd als het nodig was. Als er zo een ingewikkeld
financieel dossier op ons af kwam. We hadden toen ook nog Cor Gerssen, maar jij nam
eigenlijk dat stokje naadloos over. Daar wil ik je ontzettend voor bedanken, namens mijn hele
40fractie. We hebben bij de VVD een goede gewoonte om dat te vieren bij onze jaarlijkse
barbecue, dus ik hoop dat jij en Loek daar dan weer zijn. Dan gaan wij jou extra in het
zonnetje zetten. Maar hartelijk bedankt, Piet. Ik hoop dat je voorlopig nog een belangrijke
bezoeker van onze fractievergaderingen blijft. Dank je wel.

45(applaus)
De voorzitter: Dank je wel. Dan kijk ik nog even rond of er nog anderen zijn die het woord
willen voeren. Als dat niet het geval is, dan... Jawel, dan mag u nog even, natuurlijk. Dat mag
u ook van die plek doen, dan ga ik..

50

De heer Koelemeijer: Ik doe het hier, vanaf mijn plek.
De voorzitter: Gaat uw gang.
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De heer Koelemeijer: Voorzitter, collega's, alle aanwezigen, op de eerste plaats hartelijk
dank voor de mooie woorden, Harold. Je zou bijna gaan denken dat je het toch niet eens zo
beroerd hebt gedaan, hier in de raad. In 1987 kwam Arie van Soolingen op zijn fiets bij mij de
steeg in rijden, gekleed in blauw vaal spijkerpak, dus het komt daar vandaan, en met zijn
5karakteristieke schipperspetje op zijn langzamerhand wat kaler wordende hoofd. Nu
gebeurde dat wel vaker dat Arie naar de Dorpsstraat kwam, want Arie was raadslid en ik was
alweer enige jaren zijn fractieassistent, ik noem het maar zo, en wij spraken de zaken door
die ik zou gaan behandelen in de raadscommissie. Vergaderingen van de raad vonden toen
plaats in het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat 350, maar nu had hij toch een wat
10andere boodschap. Frans, je moet de raad in. Ik stop ermee. Zo kwam ik enigszins
onverwachts in de raad en mocht direct de toenmalige burgemeester aanspreken op wat
brandweerzaken, de oude hobby van Arie. Ik wist nauwelijks waar het over ging, maar deed
braaf mijn best om zijn boodschap over te brengen op de toenmalige burgemeester Cock
Kerling. Dat was alweer in Westertil waar een tijdje de raadsvergaderingen werden
15gehouden. In de gemeente Wormer was in der tijd ook de kabeltelevisie gestart, waar Arie
zeer sceptisch tegenover stond, want in de Engewormer kwam geen kabel. Dat was dan ook
zijn andere hobby. Toen werd voorgesteld de handel te verkopen aan Multikabel was hij daar
een groot voorstander van. Achteraf, jaren later, moesten wij erkennen dat Multikabel het
netwerk van Wormer eigenlijk voor een prikkie had verworven. In de loop der tijd is er veel
20gebeurd, tot stand gebracht en veranderd in Wormer en later Wormerland. Je kunt je
nauwelijks meer voorstellen dat de gemeenteraad een begroting opstelt, terwijl de gemeente
zo een zes à zeven jaar achterloopt met het vaststellen van de jaarrekening. Als wij
tegenwoordig in de P&C-cyclus zien staan dat de jaarrekening vijf maanden na afsluiten van
het jaar aan de raad moet worden aangeboden, dan begint de Controlecommissie al te
25steigeren. Kan dat niet eerder? In mijn beginjaren was het onder vrij primitieve
omstandigheden dat de raadsleden hun werk moesten doen. Voor het lezen van de stukken
moest je afdalen naar een donkere bedompte kelder van het oude Lassiekantoor aan de
Nieuweweg. Daar was inmiddels de gemeentelijke organisatie ondergebracht. Een raadzaal
was daar niet, dus werd er vergaderd in de aula van de mavo Maerten Donck. De kelder was
30dus niet bepaald een uitnodigende plek om je voor te bereiden. Een kopieerapparaat stond
er niet en de stukken die naar de raad kwamen waren getypt op wat we tegenwoordig een
vooroorlogs apparaat zouden noemen. Opvallend was dat de gemeentesecretaris soms nog
eens dunnetjes over de ambtelijke adviezen heen ging. Dat zag je dan aan het andere
lettertype. Het was een grote verbetering toen wij uiteindelijk op deze plek een nieuw
35gemeentekantoor bouwden. Voorzitter, je kunt een boek schrijven over wat er allemaal
gepasseerd is in de raad sinds ik raadslid mocht worden. Er waren veel hoogtepunten, maar
ook tijden dat de raadsleden, diametraal tegenover elkaar stonden en meer met elkaar bezig
waren dan met het besturen van de gemeente. In ieder geval vond ik het zelf een hoogtepunt
toen wij, als fractie van GroenLinks, van twee naar vier zetels gingen. Ook toen al. Dat was
40in een periode dat wij een wethouder leverde in de figuur van Peter Roos die vervolgens
vastbesloten de gemeentefinanciën saneerde. Er was sprake van een tekort van € 10
miljoen. Later bleek dat wat minder te zijn, maar toch. Daar plukken we nu nog de vruchten
van, mede omdat zijn opvolgers, Ronald Hendriks en nu Jeroen Schalkwijk, de lijn
vasthielden. Nu hebben wij, met de verkiezingen van afgelopen week, opnieuw vier zetels en
45zijn wij zelfs de grootste geworden in deze raad. Dat is de verdienste van de leden van
GroenLinks, van de inzet van onze fractie en de wethouder en zonder iemand te kort te doen
moeten wij erkennen dat Harold daar de laatste maanden erg aan heeft getrokken. Hulde
daarvoor. Voorzitter, bij deze verkiezingen was het opkomstpercentage even boven de 57%.
Om exact te zijn, 57,3%. In schril contrast daarmee staan de percentages die wij in vroeger
50jaren haalden. Ik noem wat jaartallen. 1986, 78,6%. Wormer was toen nog zelfstandig. 1990,
65,6%; 1994, 67,9%; 1998, 63,4%; 2002, 63,9%; 2006, 60,7%; 2010, 56,3%; 2014, 56,2%
en nu weer iets meer, 2018, 57,3%. Hier ligt dus een grote uitdaging voor de raad, naast
allerlei andere grote opgaven waarvoor de gemeenschap en de gemeenteraad staan. Ik
noem de gemeenschap en de gemeenteraad in een adem, want wat echt essentieel is, is dat
55inwoners, raadsleden, college en ambtelijke organisatie het samen moeten doen. Dat vereist
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nog wel een behoorlijke cultuuromslag, maar op die wijze zou het meer mensen kunnen
motiveren om te gaan stemmen. Voorzitter, tot slot wens ik de nieuwe raad, de nieuwe
raadsleden en het nieuwe college veel wijsheid toe in het besturen van onze gemeente. Ik
zal er niet direct meer bij zijn, maar blijf het volgen en in de fractie nog wel een rolletje
5spelen. Ik dank eenieder voor de goede samenwerking in deze raad en de periode daarvoor.
Het ga uw goed.
(applaus)

10De voorzitter: Ook enkele woorden van mijn kant aan onze gemeenteraad, omdat ik toch
graag de waardering uit wil spreken voor al het werk dat u de afgelopen jaren heeft gedaan.
Raadsleden zetten zich in voor de gemeenschap van Wormerland. Het is zeer te prijzen dat
u met zoveel toewijding deze verantwoordelijkheid nam. Om alle besluiten zorgvuldig te
nemen verdiepte u zich in vele onderwerpen, gaf u argumenten en meningen en kwam u tot
15oplossingen en uiteindelijk ook weer besluiten. U doet dit op uw eigen manier, in de
overtuiging dat het bijdraagt aan een gemeente, een gemeenschap waar wij trots op kunnen
zijn. Laat ik bij dit afscheid enkele kwaliteiten van u benoemen en met een terugblik op de
afgelopen periode waarbij ik dan bij een aantal van u natuurlijk weet dat u in de komende
periode terugkomt.
20 De heer Rolf van Wanrooij. U heeft een grote affiniteit met wat zich afspeelt in de
Wijdewormer. Betrokken bij ontwikkelingen van Neck-Zuid en bijvoorbeeld initiatiefnemer
bij al een van de eerste WhatsAppgroepen die in Wormerland is gestart.
 Martijn Doorenbos. Een jurist pur sang en ook een man van het detail. Als voorzitter van
de voorronde was u rolvast. Je zag dat u dit met plezier doet.
25 Rob Berkhout. In de discussies in onze raad bepaalt u mede door uw inbreng de goede
sfeer. U heeft heldere opvattingen zonder strijd. U neemt alle inbreng serieus, maar u
kunt ook relativeren.
 Fred Sanders. Als voorzitter van de Controlecommissie zette u zich in om de adviezen
naar een hoger plan te tillen. Ook het vragenhalfuurtje is een initiatief van u, om de raad
30
het te laten hebben over de actualiteit. Aansluiten bij wat er leeft bij de inwoners.
 Ronald Hendriks. Het is bijzonder dat je 857 voorkeurstemmen krijgt. Het hoogste aantal
in de gemeente. Ook als nestor van onze raad kan er altijd een beroep op je worden
gedaan. U neemt uw verantwoordelijkheid heel serieus.
 Alie Smit-de Ridder. De enige vrouw in de raad. Trouw bezoeker van ook de regionale
35
bijeenkomsten van het Sociale Domein. Je hebt een grote betrokkenheid bij de WMObeleidszaken en ook was je regelmatig voorzitter van onze voorronden.
 Kick Luttik. Trouw bezoeker van de raad. Jouw voorbeelden in de discussies kwamen
letterlijk uit de praktijk en de verkeersregelingen van het centrum gebeurde recht onder je
ogen.
40 Ed van Rijn, de opvolger van Marcel van Tol. Je hebt je volledig ingezet. Ook bij de
Contactcommissie was je altijd aanwezig en met een eigen geluid. Maar ook bij de MRAbijeenkomsten toonde je, door je aanwezigheid, je interesse voor regionale zaken.
 Henk Mak. Je hebt gemotiveerd dat jullie door de vergrijzing nu niet meer deelnemen aan
de verkiezingen. In de afgelopen acht jaar hebben jullie twee rollen ingevuld. De rol als
45
collegepartij en de rol als, ik noem het maar even, oppositiepartij. Daarbij maakten jullie
ook dankbaar gebruik van de kennis en inzet van het burgerraadslid, Henk Onderwater.
 Mart van der Kolk. Jouw inbreng heeft altijd een sterk sociaal karakter. Ook je ervaringen
uit de ondernemingsraden kwamen in het raadswerk goed van pas. Je had een goed
gesprek met iedereen.
50 Jan Rijken. Een echte ondernemer stapte in de raad. Soms verbaasd over hoe het hier
gaat. Je leverde je statement of je bijdrage kort en bondig, maar zeker met humor.
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Henk Roeleveld. Met een tomeloze inzet bestudeerde je alle stukken. Ja, je bent ook
echt van het detail. Kenmerkend is, dat je op een aimabele wijze een positieve,
inhoudelijke bijdrage geeft.
Ik kom bij Harold Halewijn. Een enthousiaste nieuwkomer met een heldere visie over
duurzaamheid, energiek, vasthoudend en dat op vele terreinen. Ook de voorzittersrol heb
je vaak vervuld.
Remco Doorn. Glasvezel in de hele gemeente, daar zette je je ook voor in, maar je
bijdrage in de werkgroep Gedragscode leverde je. Dat is een belangrijke bijdrage
geweest. Dat deed je ook met plezier.
Frans Koelemeijer. Je bracht jouw ervaring mee als gemeentelijk beleidsmedewerker
naast je bestuurlijke kennis. Je gaat graag het debat aan en soms een beetje plagend, of
moet ik zeggen, ondeugend.
Kees-Jan Kindt. Aandacht voor de openbare ruimte, bijvoorbeeld met het inzetten van de
zwerfvuilfunctionaris. Maar ook jouw bijdrage in jouw rol als fractievoorzitter was nieuw.
Je bent in je hart toch de financiële man.
Coen Ricken. Als je veel onder de mensen bent, heb je veel contacten in het dorp. Hoor
je bijvoorbeeld bij verenigingen wat mensen bezighoudt. Je bent een raadslid met vaak
concrete vragen en opmerkingen over situaties. Ook beleidszaken die te maken hebben
met veiligheid en handhaving hebben jouw speciale aandacht.

20

Dames en heren, we schetsen zo een mooi palet van de verschillende kwaliteiten in deze
raad. U heeft zich ingezet voor het raadswerk waarbij een aantal fracties ook een beroep kon
doen op burgerraadsleden.
In deze periode waren dat:

25





30




Fred Groot van de dorpshuizen en het kleine kernenbeleid
Henk Onderwater met veel ervaring en een continue factor
Nico Groot met binding met het verenigingsleven. Neem bijvoorbeeld de scouting.
Jan Stevens met het Ghanaproject
Herman Broenland met de kennis van de ruimtelijke ordening
Hans Bethlehem, altijd actief op het sociale domein
Piet Kramer, trouw lid met extra aandacht voor financiën en
helaas overleden Henk van der Snoek, trouw volger van de Wormerlandse politiek.

356. Sluiting
De voorzitter: Geachte leden van de raad, als dank voor uw inzet krijgt u naast de
waardering ook een attentie. Een blijvende herinnering aan deze raadsperiode. Ik sluit nu de
vergadering en wij gaan u allen niet alleen een bos bloemen geven, maar ook de attentie in
40de vorm van een prent van een gedeelte van onze mooie gemeente. Hartelijk bedankt.
(applaus)
(21:20 uur)

Pag. 9 van 9

