NOTULEN van de openbare en besluitvormende raad van de gemeente Diemen, gehouden op
30 november 2020 in het gemeentehuis, aanvang 20.31 uur.
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1.

Opening

De VOORZITTER: dames en heren, bij deze open ik een zeer korte
gemeenteraadsvergadering, het openbare gedeelte.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Openbare bekendmaking aanbeveling herbenoeming burgemeester Boog

De VOORZITTER: de gemeenteraad heeft op advies van de vertrouwenscommissie besloten
om burgemeester Boog voor te dragen voor herbenoeming voor de komende 6 jaar. Het
raadsbesluit luidt als volgt: “De gemeenteraad van Diemen besluit de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de Commissaris van de
Koning de aanbeveling te doen voor herbenoeming van de heer E. Boog tot burgemeester van
de gemeente Diemen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door
tussenkomst van de Commissaris van de Koning deze aanbeveling en de daarop betrekking
hebbende stukken te doen toekomen.”
Het is erg aanlokkelijk om uit te leggen hoe blij we zijn dat de heer Boog door wil gaan als
gemeenteraad. Die blijdschap wordt hier wel gedeeld maar helaas mogen we niet citeren uit
de aanbeveling en mogen we niet citeren uit de besloten vergadering, dus dat kan ik ook niet

doen en ik wil u allen ook nog op het hart drukken om dat niet te doen. Ook mogen wij niets
zeggen over de stemverhoudingen in de gemeenteraadsvergadering waarin wij dit besloten
hebben maar toch, ondanks dat er heel veel is wat wij niet kunnen zeggen, ga ik wel kijken of
er fracties zijn die behoefte hebben om wat te zeggen.
De heer TIMMER: dank u voorzitter. Het is toch een bijzondere avond. Helemaal gaan we er
niet over, over dit soort zaken. Wij doen slechts een aanbeveling maar namens de fractie van
de VVD kan ik melden dat wij van ganser harte deze herbenoeming tegemoet zullen zien.
Mevrouw KUILMAN: dank u voorzitter. Wij zijn heel blij met zo’n bevlogen en betrokken
burgervader en wij steunen de aanbeveling van harte.
De heer SMITS: dank u voorzitter. Wij ondersteunen ook de voordracht en ik wil ook nog
even melden dat de heer Boog het burgemeesterschap in Diemen zich zo snel heeft eigen
gemaakt en natuurlijk ook samen met de first lady die achter mij zit. We hadden eigenlijk een
ballonnenboog en een fanfare besteld maar dat komt een andere keer. Ik kan u nog niet
feliciteren maar ik denk dat het allemaal in orde komt.
Mevrouw VAN ’T RIET: dank u voorzitter. GroenLinks wil de burgemeester feliciteren met
het besluit van de raad en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking met
burgemeester Boog in de komende jaren.
De heer POELWIJK: dank u voorzitter. Ook wij zijn natuurlijk blij met de burgemeester die
zou erg in en buiten het gemeentehuis gewaardeerd wordt. We zijn ook blij dat de
burgemeester nog een termijn door wil en dat de gemeenteraad positief aanbevolen heeft.
De heer ADVOKAAT: dank u voorzitter. We zijn blij dat de aanbeveling en de
herbenoeming er eindelijk is. We hopen dan ook dat het Rijk dit voortvarend aanpakt maar ik
heb begrepen dat dat nog 4 maanden gaat duren. Dus die voortvarendheid zal daar wel blijven
denk ik. We zijn in ieder geval blij dat we deze aanbeveling kunnen doen en we zijn ook heel
blij dat de heer Boog aangegeven heeft dat hij graag door wil.
De heer DEN HEIJER: dank u voorzitter. Ook de Ouderenpartij Diemen is erg blij met de
herbenoeming van de heer Boog. Wij hebben de heer Boog als een eerlijke, integer, open en
vriendelijke burgervader van Diemen leren kennen in de afgelopen jaren en we hebben erg
veel vertrouwen in de heer Boog dat hij als burgemeester van Diemen ons door de huidige en
de komende crisis goed zal leiden.
Dat de heer Boog de afgelopen 6 jaar een betrokken burger van Diemen is geworden blijkt
wel door zijn huwelijk met zijn vrouw Wahida hier in het stadhuis van Diemen te laten
voltrekken. Hij had het ook ergens anders kunnen houden, ergens tropisch of zo. Ook op zijn
Facebookpagina, als ik mij niet vergis de eerste burgemeester van Diemen met een eigen
Facebookpagina, geeft hij geregeld een inkijk in zijn Diemense belevenissen en toont hij zijn
betrokkenheid met onze gemeente over actuele onderwerpen.
Al met al, Eric, is de Ouderenpartij Diemen heel erg blij dat u nog een termijn als
burgemeester van Diemen wilt dienen en wij wensen u veel succes toe.

De VOORZITTER: het CDA is vandaag helaas afwezig. Zowel mevrouw De Graaff als de
heer Portegijs hebben zich afgemeld.
Mevrouw KUILMAN: voorzitter, de heer Portegijs hoort toch echt bij de PvdA. Ik hoop niet
dat we nog een keer zo’n switch gaan krijgen.
De VOORZITTER: volgens de laatste signalen hoort hij nog steeds bij de Partij van de
Arbeid. Dat is helemaal correct.
De heer BOOG: dank u voorzitter. Geachte raadsleden, dank voor de vriendelijke woorden
vanavond. Vanavond heeft de raad de belangrijkste beslissing genomen in deze
herbenoemingsprocedure maar daarmee is die nog niet afgerond. Daarom zal ik u vanavond
niet zo lang toespreken. Nog geen bloemen, nog geen toespraak is mijn slogan vanavond. Die
toespraak bewaar ik dus graag voor begin volgend jaar als het formele besluit tot
herbenoeming is gevallen.
Toch wil ik vanavond al zeggen dat ik zeer vereerd ben met het vertrouwen dat ik wederom
van u als raad heb gekregen en dat ik enorm blij ben met deze aanbeveling van u als
gemeenteraad zodat ik herbenoemd kan worden als burgemeester van Diemen.
Ik heb ontzettend veel zin in een nieuwe periode. Er is nog heel veel te doen en ik blijf mij
heel graag, ook na mei volgend jaar, met enthousiasme inzetten voor alle Diemenezen en
Diemenaren in ons snel groeiende werelddorp Diemen. Dank dat u mij die kans geeft zodat ik
dit eervolle ambt, want zo zie ik dat echt, een eervol ambt uitgaande natuurlijk van
goedkeuring straks door de minister en de Koning, dat ik dat mag blijven voortzetten en dat ik
die rol mag blijven vervullen in Diemen. Ook ik kijk uit naar de verdere samenwerking.
De VOORZITTER: hartelijk dank burgemeester Boog. Hartelijk dank alle anderen. Bij deze
sluit ik de vergadering en verzoek ik iedereen om op een ordelijke coronaproef-wijze de zaal
weer te verlaten. Fijne avond.
3.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 17 december 2020.
, de voorzitter

, de griffier

