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1.Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter zegt dat er geen insprekers zijn. Dit is een andere raadsvergadering als een
normale. Dat heeft ermee te maken dat men een raadsperiode af gaat sluiten. Juist op deze
dag is ook het bericht binnen gekomen van het overlijden van de heer Jan Pennings. Hij is
gedurende uitermate lange tijd raadslid geweest van 1978 tot 1999 en daarna van 2002 tot
2006. Dat is een aanzienlijke periode. Zoals bekend liet zijn gezondheid de laatste tijd
behoorlijk te wensen over. Toch was te zien dat hij nog steeds volop kon genieten van de
dingen waarbij hij aanwezig was. De voorzitter zegt het in dat verband bijzonder te vinden
dat hem en zijn vrouw enkele weken geleden het gemeentelijk compliment uitgereikt kon
worden en hij genoot daarvan. De voorzitter vraagt de aanwezigen om bij het gebruikelijke
moment van stilte bij de opening van de vergadering hem in die stilte te betrekken.
De vergadering is hiermee geopend. De voorzitter heet de aanwezigen en de kijkers en
luisteraars van harte welkom. De voorzitter stelt de agenda vast. Er zijn twee berichten van
personen die mogelijk iets later zouden zijn. De heer De Wit (CDA) heeft het wel gehaald en
de heer Van den Heuvel (Lokale Realisten) die zo snel mogelijk de vergadering zal binnen
komen. Bij loting wordt bepaald dat de spreekvolgorde begint bij de fractie Lokale Realisten.
2. Vragenrecht.
Er zijn geen vragen aangemeld.
3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 13 maart jongstleden en kennis nemen
van de notulen.
De voorzitter concludeert dat het verslag ongewijzigd kan worden vastgesteld.
De raad besluit zonder beraadslaging tot vaststelling van de besluitenlijst.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
De postlijst wordt conform afgehandeld.
5. Het beoordelen van de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen.
De voorzitter zoals is aangegeven in het raadsvoorstel is op 21 maart jongstleden het
centraal stembureau in een openbare vergadering bijeen geweest. Daar is een procesverbaal vastgesteld boven op de processen-verbaal van de 15 stembureaus. Inmiddels is
ook een ad hoc commissie uit uw gemeenteraad gevormd. Deze heeft zich contentieus van
zijn taak gekweten. De commissie bestond uit de heren de heer Kuunders (CDA) de heer
Kuypers (Dorpspartij) en De heer Van de Ven (Lokale Realisten). De heer Kuypers
(Dorpspartij) zal als woordvoerder optreden.
De heer Kuypers (Dorpspartij) Het proces-verbaal van de onderzoekscommissie tot toelating
van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad van Gemert-Bakel, onderdeel daarvan is kijken
naar de rechtmatigheid van het verloop van de verkiezingen. De commissie als bedoeld in
artikel 6 van het reglement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente GemertBakel heeft onderzoek gedaan naar één, en dat is dit agendapunt, het verloop van de
rechtmatigheid van de verkiezing van de raad der gemeente Gemert-Bakel. Dat doet de
commissie op basis van het volgende. De ter inzage gelegde 15 processen verbaal model
10-1 van de stembureaus opgemaakt op 19 maart 2014. Het proces-verbaal m 11 van de
burgemeester van Gemert-Bakel opgemaakt op 21 maart 2014 en als laatste stuk procesverbaal model p 2.22.2 van het centraal stembureau eveneens opgemaakt op 21 maart
2014. De commissie heeft geconcludeerd ten aanzien van dit punt dat er geen concrete
aanwijzingen staan vermeld dat er door één of meer stembureaus zodanige fouten gemaakt
zijn dat die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. De commissie van onderzoek stelt
u als raad daarom voor te besluiten dat de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014
conform de wettelijke bepalingen van de kieswet zijn verlopen. Was getekend de genoemde
commissie leden en de heer Rovers als secretaris.
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De voorzitter dankt de commissie voor haar bevindingen en werkzaamheden bij dit
agendapunt. Aan uw raad legt de voorzitter de vraag voor of zij kan instemmen met de
bevindingen zoals ook in het voorstel wat u bij dit agendapunt aantreft geformuleerd zijn.
Hebben de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig plaatsgevonden.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester
en wethouders.
De voorzitter zegt dat dit betekent dat er donderdag een nieuwe gemeenteraad zal zijn met 9
zetels voor het CDA, 5 zetels voor de Lokale Realisten, 4 zetels voor de Dorpspartij, 1 zetel
voor D66, 1 zetel voor OPA en 1 zetel voor de PvdA. De voorzitter stelt agendapunt 6 aan
de orde.
6. Het onderzoek van de geloofsbrieven en het toelaten van de benoemde raadsleden.
De voorzitter zegt dat de raad hiertoe een voorstel bij de stukken aantreft. Ook hiertoe heeft
de ad hoc commissie werkzaamheden verricht. Hij de vraagt de commissie ook hier de raad
te laten weten wat de bevindingen van de commissie zijn.
De heer Kuypers (Dorpspartij) het tweede onderdeel waar de commissie zich over heeft
gebogen is het toelaten van de nieuw te benoemden raadsleden voor de raad der gemeente
Gemert-Bakel als gevolg van de op 19 maart 2014 gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
De commissie als bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde voor de vergadering van
de raad der gemeente Gemert-Bakel heeft onderzoek gedaan naar de geloofsbrieven van de
21 nieuwe raadsleden als gevolg van de genoemde verkiezing. De commissie heeft
geconcludeerd dat de geloofsbrieven inderdaad aan de wettelijke vereisten voldoen en de
commissie verzoekt daarom de raad te besluiten de nieuw gekozen raadsleden toe te laten
tot de raad der gemeente Gemert-Bakel. Getekend door eerder genoemde commissieleden
en de heer Rovers als secretaris.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester
en wethouders.
De voorzitter dankt de ad hoc commissie voor haar werkzaamheden en heft de commissie
weer op. De voorzitter wenst allen geluk met de benoeming en toelating tot de nieuwe
gemeenteraad. Daarmee constateert hij dat in de periode tot de benoeming van het nieuwe
college de huidige drie wethouders een periode ingaan waarin zij tevens raadslid zijn. Vanaf
donderdag is er een tijdelijke andere vorm van het dualisme. De voorzitter wil nog een
algemene opmerking maken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen zoals men die
gehad heeft. Hij wil graag alle leden van de stembureaus danken voor hun inzet. Velen zelfs
een hele lange dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met aansluitend ook nog de
telling. Velen ook op een andere plek dan tot nu toe gebruikelijk was. Dat was voor velen
even wennen en soms ook voor kiezers was het even wennen want zij misten het
vertrouwde gezicht op het stembureau. De voorzitter zegt blij te zijn dat in het overleg van de
fractievoorzitters heel snel overeenstemming was bereikt om het op deze manier invulling te
geven. Ook van de leden van de stembureaus vernam de voorzitter instemming en
misschien dat het net iets gemakkelijker is om daar waar je je legitimatie moet vragen van
iemand waarvan je weet wie het is dat het net iets gemakkelijker is dat je dat doet op een
ander stembureau dan in eigen omgeving dan voorheen. Bij zijn rondgang viel de voorzitter
op dat bij de stembureaus het humeur goed was, de stemming zat er in. Het ene bureau was
rianter gehuisvest dan het andere. Hij denkt daarbij de De Rips waar het stembureau na veel
omzwervingen bereikbaar was. Dat zijn wat verbeterpunten die men heeft opgedaan. Bij zo’n
ronde zijn ook de nodige kanttekeningen te horen. Een daarvan was veel gehoord het stem
uitbrengen voor iemand die een volmacht heeft gegeven. Jammer is het te constateren dat
een aantal stemmen daardoor verloren zijn gegaan. Mensen nemen de moeite om een
volmacht te geven aan iemand. Diegene komt op het stembureau en die krijgt dan te horen
dat ook van degene die de volmacht heeft gegeven er een kopie legitimatie bij hoort te zijn.
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Als die er niet bij is en die iemand waarvoor de stem uitgebracht moest worden is in het
buitenland of wat dan ook dat leidt vaak tot een licht geïrriteerde reactie dan wel van jammer
het is niet anders. Het is niet aan de gemeente om de stem pas te vervaardigen maar we
willen op basis van de ontvangen reacties richting kiesraad doorgeven dat de stem pas toch
nog wat duidelijker zou kunnen dat er gelijk bij staat dat indien iemand bij volmacht stemt ook
van die persoon een kopie van het legitimatie bewijs behoort. In totaal zijn 10% van de
stemmen door middel van een volmacht uitgebracht. Als dit duidelijk was geweest hadden dit
er nog meer kunnen zijn. De voorzitter denkt dat het gaat om ca. 100 tot 150 stemmen op die
dag en die zijn helaas verloren gegaan. Er kan niets aan veranderd worden maar het goed
om dit met elkaar te constateren en daar te brengen op de plaats waar dit thuishoort. Het is
mogelijk dat de stemcomputer in 2018 weer terugkeert. Er is nog steeds kritiek op de
beïnvloedbaarheid van deze computers. De voorzitter stelt daar tegenover dat met de
papierwinkel zoals men die nu kent, dat er ook gemakkelijk fouten in kunnen sluipen. Hoe
staat de rode stip, wel of niet binnen de lijnen. Bij de een is de stem ongeldig, een ander zegt
dat duidelijk is wat er bedoeld wordt. Er zit een vlak in waarvan je niet kunt zeggen dat het
helemaal fout of helemaal goed is. De voorzitter zegt voorstander van de stemcomputer te
zijn. Het voorkomt ook dat men tot na twaalven nog bijeen is. Hij dankt nogmaals de leden
van de stembureaus. Van te voren is er gevraagd om een aantal keren de instructie bij te
wonen en score van de leden van de stembureaus is 100% geweest. Iedereen heeft daaraan
deelgenomen en dat is een groot compliment waard. Er was verkiezingsavond in deze te
warme raadszaal. Dat had met spanning te maken en spannend was het tot het laatst. Bij de
laatste uitslag kon worden gemeld dat de PvdA een zetel in de nieuwe raad zou krijgen en
dus behouden. De voorzitter gaat over tot agendapunt 7.
7. Het afscheid van de huidige raad en de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe
samenstelling.
De voorzitter:
Vandaag eindigt de raadsperiode 2010-2014 en daarom nemen wij afscheid van een aantal
leden van de gemeenteraad. Sommigen hadden dit tevoren al aangekondigd; bij anderen is
het als gevolg van de definitieve uitslag. De zittende wethouders gaan in afwachting van een
nieuw college over op een demissionaire status, in afwachting van wat de komende dagen,
weken komen gaat.
Geachte raadsleden, uw werk zit er op. Uw politiek mandaat van 4 jaar loopt vandaag af.
Vier jaar geleden legden de meesten van u op 11 maart de eed of belofte af.
Vier jaar geleden was er sprake van een forse politieke verandering in onze gemeente. De
nieuwe partij De Lokale Realisten werd de grootste met acht zetels en vormde de afgelopen
4 jaar samen met de Dorpspartij de coalitie. In totaal bezetten zij 12 van de 21 zetels.
Bij de start in 2010:
 Was burgemeester Van Maasakkers raadsvoorzitter;
 Hadden we te maken met wat toen nog heette een economisch ‘dipje’;
 Waren we als gemeente volop bezig met de aankoop van het kasteel; op het moment
van mijn benoeming werd zelfs gezegd dat dit was gekocht door de gemeente;
 Waren er zorgen over de gezondheidseffecten van Landbouwontwikkelingsgebieden
Waren de voorbereiding van de bouw van de MFA’s in volle gang
Na het afscheid van mijn voorganger, de heer Jan van Maasakkers op 15 juli 2010, volgde
de heer Hans Haas hem als waarnemer op per 1 augustus. Vervolgens werd ik op 3 maart
2011 uw raadsvoorzitter.
Dan de daaropvolgende periode tot nu toe. Voordat ik van start ging, had ik al de nodige
adviezen en waarschuwingen op zak; het zou een intensieve periode worden. Dat is allemaal
uitgekomen, bij vlagen was het zelfs zeer intensief. Niet alleen voor mij, maar ik schat zo in,
voor ons allemaal.
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Niet alleen was er een doorwerking van gebeurtenissen, waaronder de verkiezingsuitslag
van 4 jaar geleden zelf, maar ook zag de wereld er heel anders uit:
 Het BING-rapport kwam uit en niet alleen de kostenoverschrijding daarvan leidden
tot discussie, nee, veel meer als gevolg van het onderzoek naar integriteit. Heftige
discussies werden gevoerd; huilende en gekwetste raadsleden heb ik gezien. Een
Plan van Aanpak is opgesteld en vastgesteld, evenals een uitvoeringsplan. 14
aanbevelingen behoefden uitwerking. Een werkgroep uit de Raad is intensief aan de
slag gegaan; de ambtelijke organisatie eveneens. De organisatie heeft een
cultuurtraject doorlopen en afgerond. De raad heeft een integriteitscode vastgesteld
en afgesproken is dat de nieuwe Raad snel komt met kandidaten uit de Raad in de
Integriteitscommissie. Meters zijn gemaakt, zeker nog niet tot ieders tevredenheid.
 Het economisch dipje bleek een economische crisis. Met als gevolg dat forse
bezuinigingen noodzakelijk waren, zo vond niet alleen de accountant, maar ook de
provincie: wij werden onder preventief toezicht geplaatst. Iets wat je liever niet hebt;
want je staat niet alleen slecht voor; je moet ook jarenlang tekorten inlopen en
aansluitend nog eens reserves opbouwen.
 Bestuurlijk Nederland is in beweging: er komt veel op de gemeenten af: onder
andere decentralisaties, samenwerking in het verband van de zes Peelgemeenten
en veranderende samenwerking met de 21 gemeenten binnen het SRE. Of zoals
onze commissaris van de Koning dit zo mooi zegt: ‘We leven in een tijd van
ongekende en ingrijpende veranderingen, een tijd waarin zelfs de veranderingen
veranderen.’
In deze context heeft u de afgelopen vier jaar onze gemeente bestuurd. Geen gemakkelijke
periode. Maar desondanks hebben we zeker ook goede resultaten bereikt:
 Noodzakelijke financiële beslissingen zijn genomen, waardoor we weer op koers
zitten om financieel gezond te worden. Niet altijd gemakkelijk (bezuinigen op ons rijke
– ik bedoel dat dan vooral qua inzet van zovelen - verenigingsleven, een ongekende
OZB-verhoging, reorganisatie onder ambtelijk apparaat, waardoor dit nu zo’n 25%
kleiner is. Opvallend vond ik de veerkracht van inwoners en verenigingen: begrip is
een groot woord voor alles wat is besloten, maar toch: bij doorpraten leek het daar
toch op.
 De MFA’s zijn in aanbouw (Handel en Michaelschool) of al geopend (De Rips en De
Mortel); Belangrijke impulsen voor de leefbaarheid van onze dorpen.
 Centrum Gemert is heringericht, vele positieve reacties ontvangen, al helemaal toen
het voorjaar zo vroeg begon.
 Afronding en opening Integraal gebiedsprogramma Bakel-Milheeze, een
toeristische/recreatieve impuls voor onze gemeente, waar we ook meteen kennis
maakten met een andere kant: heel veel bezoekers bij het strandbad bij mooi weer.
 Peelsamenwerking opgestart en ingestemd met de oprichting van een
Gemeenschappelijke Regeling
 Toekomst platteland / buitengebied: nieuw beleid is opgesteld. De mogelijke komst
van een mestfabriek hield de gemoederen flink bezig, bij de bevolking, bij de
agrarische sector, in de Raad, in het College en in de fracties.
 Kiezers die de Raad wisten te vinden: persoonlijk contact, via brief of het indienen
van een petitie (o.a. in 2013: mestverwerkingsfabriek, hondenuitlaatgebied, nieuwe
nertsenfarm)
 Decentralisaties vragen samenwerking op grotere schaal, daarbinnen zoeken we als
gemeente naar de menselijke maat: met dorpsondersteuners en maatschappelijke
instellingen. Mooie resultaten zijn daarmee bereikt.

Feiten raad 2010-2014
 2010: 13 openbare raadsvergaderingen
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2011: 11 openbare raadsvergaderingen
2012: 14 openbare raadsvergaderingen
2013: 10 openbare raadsvergaderingen
2014: 2 openbare raadsvergaderingen tot nu toe, in de periode die we nu afsluiten
Totaal: 50
Daarnaast vele opiniërende raadsbijeenkomsten en B&W informatiebijeenkomsten.
Herinvoering van de Commissiestructuur nieuwe stijl

Tussentijdse wijzigingen samenstelling raad
 3 wijzigingen, allen binnen de fractie van de Lokale Realisten:
o De heer Hoefnagels wordt op 16 mei 2012 beëdigd, raadslid de heer Vogels
wordt dan wethouder, als opvolger van de heer Bieleveld. Hoefnagels was al
gekozen in 2010, kwam in 2012 alsnog in de raad
o De heer V.d. Heuvel wordt op 13 september 2012 beëdigd. Hij is de opvolger
van raadslid de heer Van Dommelen
o De heer Hellings wordt op 25 november 2013 beëdigd, hij is de opvolger van
de heer Hoevenaars.
 Daarnaast 3 tijdelijke vervangingen:
o In 2011 vervangt mevrouw Dam, de heer De Wit (CDA)
o In 2011 vervangt de heer Mastenbroek, mevrouw Van Cronenburg (PvdA)
o In 2013 vervangt de heer v.d. Ven, de heer Kuijpers (Dorpspartij)
Ook is een terugblik te geven op de samenwerking in de Raad, maar ook die tussen Raad en
College.
Ja, in de agenda van vanmiddag is voor deze vergadering ruim één uur gedacht. Ik houd het
dus kort.
Laat ik beginnen te zeggen dat het ook hier voor allen een intensieve periode is geweest. Te
horen was dat de onderlinge verhoudingen binnen de Raad niet optimaal waren. Daar schuilt
naar mijn mening een kern van waarheid in.
Maar de intensiteit kwam ook voort uit grote betrokkenheid en gedrevenheid; dingen willen
realiseren waarvan je overtuigd bent, dat deze goed zijn voor Gemert-Bakel, maar anderen,
die dit anders zien.
In het begin zei ik iets over de nu komende periode, waarin de wethouders korte tijd tevens
raadslid zijn: twee stoelen hebben. Een situatie die voor de invoering van het dualisme altijd
zo was. Het dualistisch systeem bestaat nu 10 jaar; mijn indruk is dat dit de afgelopen 4 jaar
volop in werking is geweest. Met name waar het de positionering van Raad en College van
B&W betreft. Ten opzichte van elkaar.
Zeker was je nooit van je zaak. Spannend was het altijd. Meningen, de ene soms meer
terecht dan de ander, werden nooit onder stoelen of banken gestopt.
Maar ondanks alle werd na afloop van elke Raadsvergadering toch een bezoek aan ‘Dientje’
gebracht, met de heer Verkampen als onze penningmeester. In het begin heb ik daar wat
aan moeten wennen: een stevige Raadsvergadering en aansluitend de knop om. Maar
misschien ligt daarin juist ook veel kracht, acceptatie en zelfs relativering.
Van collega’s in den lande hoor ik wel eens dat zij vinden dat zij een makkelijke Raad
hebben; het zijn nooit mijn woorden geweest.
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Ik denk dat wij allemaal de afgelopen Raadsperiode wel eens mindere perioden hebben
gekend, ik ook, maar het neemt zeker niet weg, integendeel zelfs, dat ik grote waardering wil
uitspreken voor het door u verrichte vele raadswerk. Dat wordt door inwoners vaak
ondergewaardeerd. U heeft de afgelopen 4 jaar vele uren in het raadswerk gestoken.
Ga er maar aan staan: u wordt door velen rechtstreeks aangesproken: personen die dan
verwachten dat u dit dan wel even regelt. Maar zo werkt het niet. Raadslid zijn betekent
afwegingen maken in een bredere context, zeker nu alle seinen op rood stonden; het brengt
een grote verantwoordelijkheid met zich mee en u heeft die verantwoordelijkheid op u
genomen. Ik, en velen anderen, heb daar veel respect en waardering voor.

Deel 2: afscheid van de raadsleden die niet meer terugkeren
Op 19 maart hebben de kiezers gesproken. Dat betekent dat we vandaag afscheid nemen
van u als gemeenteraad, maar ook van een 11-tal raadsleden die niet terugkeren in de
gemeenteraad 2014-2018.
Maar alvorens ik afscheid van deze raadsleden ga nemen, wil ik graag nog 1 raadslid in het
zonnetje zetten. Want mevrouw Steeghs van de Dorpspartij heeft een mooie mijlpaal bereikt:
Sinds 1994 zit zij onafgebroken in de raad, nu dus al 20 jaar. Mevrouw Steegs, ik wil u graag
feliciteren met uw jubileum! Het klokje …… stelt zij minder op prijs. Dat gaat dus niet door,
maar wel een bos bloemen. (Overhandigen bloemen).
Ik ga nu beginnen met het afscheid nemen van de 11 raadsleden die niet terugkeren in de
nieuwe raad. Ik begin met diegene die door de verkiezingsuitslag niet meer terugkeren op
volgorde van zittingsduur en eindig met de twee raadsleden die zich niet meer verkiesbaar
hebben gesteld. In totaal nemen wij vandaag afscheid van maar liefst 77 jaar raadservaring.
Het gaat dan om maar liefst de helft plus één van de raadsleden. Of het een verwijzing is
naar het verschuiven van de dag van de verkiezingen omdat het op de oorspronkelijke
datum Aswoensdag zou zijn geweest, weet ik niet, maar het is een raad van elf geworden
die vandaag afscheid neemt. De opstelling, de namen en toenamen in dit elftal, geef ik u nu.

Mijnheer Ad Hellings ( 4 maanden)
U bent ook een soort van jongste van de raad. Dan bedoel ik uiteraard dat u als laatste
toetrad. U voorzag in de tussentijdse vacature na het ontslag van raadslid Hoevenaars. Uw
toelating en beëdiging vonden plaats op 21 november, een raadsvergadering die op 25
november werd voortgezet. Oorzaak daarvan was een op voorhand gewichtige agenda,
waarbij u overigens direct uw eerste bijdrage leverde. Een heel puntige bijdrage. U gaf aan
het, zeker in deze tijden, zeer toe te juichen wanneer een procedure voor aanvragers verkort
kan worden van 26 naar 16 weken. En die gewichtige agenda had uiteraard alles te maken
met de in die vergadering behandelde programmabegroting. Een start dus waarbij alle
facetten van het raadslidmaatschap direct voor u aan de orde moeten zijn gekomen.
Ook in de vergadering van de raad op 6 februari jongstleden zijn er bijdragen van uw kant.
Enerzijds een brede inbreng waar het de Visie De Fuik betrof. Tijdens dat debat geeft u
tevens aan vooral over de visie te willen blijven spreken en geen voortijdige uitstap naar een
debat over in dit geval VAB beleid te zoeken. U hebt met andere woorden een scherp idee
over wat nog binnen de orde van het agendapunt valt en wat niet meer. Een voorzitter wordt
daar blij van.
En dan is het nauwelijks vier maanden na uw vuurdoop al weer voorbij. Dank voor uw zeer
inhoudelijke bijdrages in de korte periode die u was gegund. Bedankt! Ik wens u alle goeds.
(overhandigen bloemen).
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Mijnheer Theo Hoefnagel ( 22 maanden )
Sinds 16 mei 2012 bent u raadslid, door zoals dat formeel heet, een tussentijds
opengevallen vacature. Tussentijdse aanleiding was benoeming van een raadslid tot
wethouder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 had de kiezer u overigens al het
vertrouwen geschonken. De kiezer overviel u daar toen nog wat mee, waardoor het raadslid
Bert van de Ven toetrad.
Uw bescheiden natuur zie ik als dé bron van enerzijds het niet onmiddellijk toetreden en
anderzijds het gekozen worden. Handel zonder stemverheffing. Ben betrokken en sociaal.
Dat lijkt uw devies. Net zoals ik zullen de collega raadsleden u kennen als een beminnelijk
mens.
De openbare raadsvergadering nam u doorgaans niet als hét moment voor een bijdrage. Uw
bijdrage, uw toegevoegde waarde, lag duidelijk voor en na die vergadering. En buiten dit
huis. Buiten de vergaderzalen. Dit deel van het raadswerk wordt makkelijk onderbelicht. Voor
de rol van werkelijk volksvertegenwoordiger is het echter een essentieel deel. De
taakverdeling of werkwijze binnen uw fractie ken ik onvoldoende, maar ik kan mij voorstellen
dat er bij de opstelling voor gekozen is om u als buitenspeler te selecteren.
Kijkend naar de uitslag van de jongste verkiezingen en het op u uitgebrachte stemmen in
stemdistrict De Bron te Handel, is het aantal stemmen vergelijkbaar met vier jaar geleden
rekening houdend met de algemene tendens in de nu op uw partij uitgebrachte stemmen.
Het zegt mij dat inwoners u blijvend wisten te bereiken en dat u toegankelijk was en bent
gebleven. Die lage drempel, dat toegankelijke, is van groot belang voor de raad die
volksvertegenwoordiging wil zijn. U bracht dat mee, gekoppeld aan een goed gevoel voor
humor. Bedankt! Ik wens u alle goeds. (overhandigen bloemen).

Mijnheer Bert van de Ven ( 4 jaar )
Op de dag waarop het centraal stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
definitief vaststelde, afgelopen vrijdag 21 maart, bent u al weer een jaartje ouder geworden.
Beste Bert nog van harte gefeliciteerd. Jouw verjaardag voorkomt echter op geen enkele
manier dat je met afstand het jongste lid van deze raad was. Om dit in een nog ruimer
perspectief te plaatsen, het gemiddelde raadslid in Nederland is 54,0 jaar. Dan kon onze
Bert dus nog 5 raadsperiodes vooruit. Anders gezegd, is de kans dat we u eens terug zien in
de gemeenteraad nog langdurig aanwezig.
Ik zou die terugkeer niet betreuren. Met deze jonge hond is een aantal eigentijdse aspecten
in de raad gekomen. Samen met het toenmalig raadslid de heer Ton Vogels was u degene
die merkbaar afstand had genomen van papier. U ging duidelijk digitaal. Dat is niet alleen
een eigentijdse ontwikkeling, het gaf u ook voorsprong wanneer het ging om bijvoorbeeld het
op internet raadplegen van externe stukken, waar een collega raadslid ineens en onvoorzien
tijdens de beraadslagingen naar verwees. Na een verkiezingsdebat op nationaal niveau
komen tegenwoordig de ‘fact-checkers’ aan het woord. In feite was u een lokale factchecker. In een prettige lichte variant. Het zou mij niet verbazen wanneer binnenkort de raad
in zijn geheel meer digitaal gaat en papierarm werkt. Wij zullen dan zeker nog aan uw
voorbeeld terug denken.
Recentelijk was u nadrukkelijk woordvoerder op het onderwerp nieuwe Drank en Horecawet
en de relatie met de horeca en para commerciële instellingen. Heldere, directe en concrete
bijdrages waren dat.
Regelmatig is van u een vraag gehoord naar het waarom van een bepaalde werkwijze. Dit
kenmerkt het jonge raadslid dat zich verwondert en met zijn vraag de gevestigde orde dwingt
om te blijven nadenken over de meest gepaste en actuele aanpak.
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Mogelijk hangt uw benadering ook samen met uw dagelijkse bezigheden als zelfstandig
ondernemer, hetgeen en heel andere setting is als die van het raadslid en de lokale overheid
als organisatie. Ik weet dat u soms gezocht hebt hoe de ene zaak en de ene
belevingswereld met de andere te verbinden. Voor uw frisse blik en benadering wil ik u
danken. Ook voor uw inzet dank ik u. Inzet als raadslid is niet altijd even makkelijk te
combineren met de uren die u maakt als jonge ondernemer. Bedankt! Ik wens u alle goeds.
(overhandigen bloemen).

Mijnheer Rick Faas ( 4 jaar )
Ook u ontmoette ik de eerste maal via de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature. U
nam daarbij een rol die ik later in de vergaderingen van deze raad meer gezien heb. Soms
met een grote knipoog brengt u uw inbreng waardoor mondhoeken omhoog gaan en bij de
anderen iets van relativering komt. U bent steeds heel erg uzelf. Authentiek, zou men
tegenwoordig zeggen.
U was lid van het presidium en bent nog lid van het fractievoorzittersoverleg. Net als voor
mevrouw Van Cronenburg gold voor u eveneens dat als één-mens-raadsfractie veel
raadswerk op u neer kwam. Niettemin kon ook van u een bijdrage verwacht worden bij elk
agendapunt. Zeker wanneer het lot voor de zoveelste keer bepaald had dat de
spreektermijnen bij u aanvingen.
Wees het lot anders uit dan kon u heel effectief verwijzen naar de eerdere bijdrages van
collega raadsleden, of liet u omwille van de gelimiteerde tijd hele pagina’s uit uw voorbereide
betoog.
Mij is opgevallen dat u steevast sprak over ‘wij van de VVD fractie’ . Daarmee bedoelde u
vermoed ik geen koninklijk meervoud. Ik verdenk u ervan dat u maar wilde aangeven dat
liberalen per definitie geheel vrij diverse opvattingen over hetzelfde vraagstuk kunnen
hebben en dat het dus een absolute prestatie is wanneer één uniform VVD standpunt
uitgedragen kan worden. Met die prestatie wil ik u geluk wensen.
Uw betoog kon heel kernachtig helder zijn. Heel standvastig ook. Ik denk daarbij aan het
herhaalde standpunt dat nieuwe grote investeringen, bijvoorbeeld voor een MFA, nu even
niet aan de orde konden zijn. Een gezonde financiële gemeentelijke huishouding had bij u
meer prioriteit. En zoals u het bracht, kennelijk bij heel de VVD.
Mijnheer Faas ik weet zeker dat men uw markante en authentieke stijl zal missen. Bedankt!
Ik wens u alle goeds. (overhandigen bloemen).

Mijnheer Jan Vogels ( 4 jaar )
Ook vier jaar maakte Jan Vogels deel uit van deze raad. Het is te raden hoe u in de politiek
terecht kwam, met een broer die al in de raad zat. Betrokken, enthousiast en onderzoekend.
Het zijn kenmerken van uw houding in de raad. Hoewel nieuw als raadslid was opvallend
hoe ontspannen u het woord voerde, meestal over financiën en over de controlerende rol
van de raad. Ook maakte u deel uit van de raadswerkgroep Financiën. Niet vreemd met uw
fiscale achtergrond. Zo kon het voorkomen dat u het college, met name uw broer als
portefeuillehouder Middelen, vragen voorlegde. Ondanks zijn voetbalverleden heb ik daarbij
weinig één-tweetjes kunnen ontdekken.
U was een autonoom raadslid. Niet dat u los stond van uw raadsfractie, maar in de zin van
een raadslid dat zich bewust is van de dualiteit van het lokale bestuur. Bewust van de
politieke rol van het raadslid enerzijds en de bestuurlijke rol van het college anderzijds.
Namens de raad had samen met de heer Verkampen (CDA) zitting in de klankbordgroep
Peel 6.1. U had daar in korte tijd uw plek gevonden. U had er ook aardigheid in. Helaas
ontstaat daar nu een vacature.
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De milde zelfspot en humor die Brabanders eigen kan zijn, was bij u merkbaar aanwezig. Dat
schept in een raadsdebat een aangename toon. Een toon die u voorafgaande aan de
vergaderingen en zeker ook na afloop van die vergaderingen toepaste. Wellicht voelde u
prima aan dat op die momenten ook veel bereikt kan worden.
Bedankt. Ik wens u alle goeds. (overhandigen bloemen + ets).

Mevrouw Jeanine van Cronenburg – Drost ( 8 jaar )
Sinds 16 maart 2006 was u lid van deze gemeenteraad. Onze eerste kennismaking was toen
ik u sprak als lid van de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature. Raadslid voor en
van de PvdA. Herkenbaar die signatuur. Bevlogen. Wars van conflictmodellen en uit op
harmonie, of in politiekere termen, op coalitie. Vriendelijk en sterk op inhoud gericht. Wellicht
daardoor soms, bijna persoonlijk, geraakt wanneer collegae of college niet werkelijk met u in
gesprek leken te gaan. In uw bijdrages was u waarschijnlijk het raadslid dat de maximaal
toegestane spreektijd het meest optimaal benutte. Zoals ik al zei, had u niet alleen
regelmatig veel tekst maar ook veel inhoud. U bracht die inhoud bovendien bij letterlijk alle in
de raad geagendeerde punten. Ga er maar aanstaan als één-mens-raadsfractie !
Natuurlijk, als raadslid was u gezegend met wellicht de meest ervaren steunfractie, in de
persoon van onder andere oud wethouder en raadslid Mastenbroek, oud raadslid en
plaatsvervangend raadsvoorzitter Morelissen, oud raadslid Boot, of jouw eigen Eric.
Behalve het bestieren van deze ‘rode’ steunfractie was u tot november vorig jaar lid van het
presidium van deze raad en was u nog steeds één van de leden van het
fractievoorzittersoverleg. Daarmee was u sterk betrokken op de werkwijze van de raad.
Bovendien bent u één van de drie leden van de werkgeverscommissie geweest en ik weet
uit de eerste hand dat de griffier je daarvoor zeer erkentelijk is.
Dit overziend valt plots te begrijpen waarom je als raadslid wordt gevraagd om de drukke
baan die je overdag al hebt, in jouw geval regiomanager bij het CBS, als NEVENfunctie door
te geven. Niet verwonderlijk dat toen uw gezondheid langer onder druk kwam te staan door
mij aan u, conform de wettelijke regelingen, tijdelijk ontslag als raadslid is verleend. Mevrouw
Van Cronenburg, uw come back mocht er wezen. Nu uw afscheid meer blijvend lijkt te zijn,
past het mij om u namens de raad te danken voor uw grote bijdrage. Bedankt! Ik wens u alle
goeds. (overhandigen bloemen).

Mijnheer Frans Meulenmeesters ( 8 jaar )
De heer Frans Meulenmeesters maakte 8 jaar lang deel uit van de gemeenteraad. U heeft al
te kennen gegeven dat u niet terug wilde keren en liet u plaatsen op nummer 46 van de lijst
van het CDA.
Voor de CDA fractie geldt dat zij moeite doet om enerzijds als één raadsfractie op te treden
en anderzijds niet verloren laat gaan waar de wortels van het individuele raadslid liggen. Zo
zal iedereen bij Frans Meulenmeesters in één adem denken aan Elsendorp. Frans is een
actieve Elsendorpenaar met ruim aandacht voor de menselijke kant en betrokken bij mooie
resultaten die in Elsendorp bereikt zijn in het kader van leefbaarheid.
Een heel divers mens met aan de ene kant oog voor zorgaanbod in kleine kernen, en de
vraag hoe op individueel niveau betaalbare zorg structureel te organiseren. Aan de andere
kant ondernemer en mede bepalend actief binnen de Mineralen Afzet Combinatie Elsendorp.
De beste raadsleden zijn betrokken raadsleden, zeker de raadsleden die bij veel betrokken
zijn. Vanwege die ruimte voor betrokkenheid, ruimte voor acteren in de maatschappij, zal
onze wetgever het raadslidmaatschap nooit benaderen als een full time taak. Dat kan
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tegelijkertijd spanning opleveren. Want hoe vult een betrokken, soms persoonlijk betrokken,
raadslid zijn rol in in relatie tot het algemeen belang van de gemeente? Met deze, en
aanverwante, vragen kreeg u indringend te maken. Het vinden van een passend antwoord
en een goed evenwicht is niet eenvoudig. Ik heb bewondering voor mensen zoals u die deze
lastige combinatie willen aangaan.
Ik ken u daarnaast als gedreven en op resultaat gericht. Uw bijdrages in de
raadsvergadering hadden iets van er is lang genoeg gepraat. Frans Meulenmeesters gaat er
zeker niet lang of langer over praten, dan kan er liefst gisteren met uitvoeren begonnen
worden.
Bedankt! Ik wens u alle goeds (bloemen overhandigen + ets)

Mijnheer Frank Kuypers (11 jaar)
U diende deze gemeenteraad van april 1999 tot 28 maart 2002 en vervolgens van 16 maart
2006 tot vandaag. In die laatste periode is een tijdvak van tweemaal 16 weken begrepen
waarover ik u tijdelijk ontslag verleende vanwege uw gezondheid. Het bericht over een acuut
en gelukkig niet fataal hartfalen staat mij nog scherp voor de geest en heeft ons allen
aangegrepen. Aan een solide herstel en terugkeer hebt u, zoals de persoon Frank Kuijpers
kennende verwacht mocht worden, gedreven en zorgvuldig tegelijk gewerkt. En met goed
resultaat. Letterlijk én figuurlijk bent u nu ‘beter’ .
Soms meende ik in de gemeenteraad iets van uw arbeidsverleden binnen het onderwijs te
herkennen. Dan vroeg u door vinger opsteken beleefd doch dringend het woord te mogen
voeren, en kwamen uw bijdrages op haast docerende toon energiek tot ons. Een vergissing,
ook een geringe, ergens in een raadsadviesnota of bijlage is u zelden ontgaan. Ons
vervolgens ook niet. Ook hier uw gerichtheid op verbetering.
Uw woordkeus en opbouw van het betoog waren steeds helder en krachtig. Uw bijdrages
aan het raadsdebat daardoor steeds zeer waardevol. Uw bijzondere aandacht ging uit naar
de gemeentelijke middelen. In de raadswerkgroep financiën nam u een actieve rol.
Opvallend was voor mij daarbij bijvoorbeeld uw pleidooi vanuit die werkgroep en in de raad
om bij de behandeling van de programmabegroting 2013 op taakniveau de
bezuinigingsmogelijkheden door te spreken, gericht op een zo breed mogelijk door de raad
gedragen pakket aan maatregelen.
Opereren binnen een raadswerkgroep lag u kennelijk goed. Ook binnen de raadswerkgroep
integriteit en cultuur zette u zich namelijk in, wederom gericht op een breder draagvlak. Ik
heb mij laten vertellen dat u bij de GLTV eveneens de voorkeur geeft aan dubbels boven
tennissen als single. U bent duidelijk een teamspeler. Moge het u goed gaan, in goede
gezondheid, daar waar u uw hart legt !! Bedankt! (overhandigen bloemen).

Mevrouw Toos van den Hurk – Kuunders ( 12 jaar )
U diende deze raad en daarmee het belang van deze mooie gemeente onafgebroken vanaf
maar liefst 14 maart 2002. Bij u is voor mij één van de eerste gedachtes dat de
gemeenteraad idealiter een goede afspiegeling is van de inwoners van die gemeente, en dat
dit afspiegelen in uw geval 100% gelukt is. Veel van wat karakteristiek is voor Gemert-Bakel
is karakteristiek voor u. Hard werkend, op veel terreinen actief, eigenzinnig, met een hoog
no-nonsense gehalte, en optimistisch.
Ondanks persoonlijke tegenslag bent u nimmer uit het veld geslagen. Nog terwijl u vertelt
over lief en zeker ook over leed, zegt u vol overtuiging dat het wel ‘goe kumt’ . Dat hoor je
wel vaker maar bij u is het rotsvaste optimisme en geloof bijna voelbaar. In uw bijdrages heb
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ik ook steeds een optimistisch mensbeeld beluisterd. U gaat uit van het goede, het
constructieve van de mens. U bent maatschappelijk betrokken en het is dan ook niet
toevallig dat u binnen uw raadsfractie dé woordvoerster bent op de portefeuille ‘Mensen’.
een woordvoerster met een hoge aaibaarheidsfactor.
Uw woordvoering is zoals gezegd karakteristiek. De taal van de streek, de taal van de
gewone mens in deze gemeente. Smakelijk soms. Zeker wanneer het over visproducten
gaat die letterlijk van uw hand zijn. Een half uur met u en iemand weet alles van tilapia of
claresse en bijzondere gamba’s.
De beeldspraak in uw bijdrages is regelmatig even smeuïg. Zo verwees u ooit naar een dode
hoekspiegel bij een kruispunt in het buitengebied als ‘zonne tilluvisie die zu in dun boam
hebbu gehangu’ . Als dát niet duidelijk is ….
U deed een stapje terug op de lijst, om ruimte te maken voor de jeugd. Met als gevolg dat u
nu niet herkozen bent. Ik schat in dat later dit jaar wellicht nog eens wordt stilgestaan bij uw
afscheid. Voor dit moment ; Bedankt! Ik wens u alle goeds. (overhandigen bloemen).

Mijnheer Joek Vlasblom ( 12 jaar )
Nu 12 jaar onafgebroken lid van de gemeenteraad. We nemen vandaag afscheid van u op
de door u gewenste manier, de goede verstaander weet wat ik bedoel.
Nadat de raadsleden Hoppezak en Vogels tot het college waren toegetreden was u
fractievoorzitter van Lokale Realisten en daarmee politiek leider van de coalitiepartijen in de
raad. Daarbij legde u een accent bij het bepalen van de standpunten op basis van
inhoudelijke argumenten, waarbij u tevens een hoge kwaliteit van de voorstellen verlangde.
U combineerde dit met een scherp oog voor procedure, rolzuiverheid en taakvastheid. Gelet
op uw verleden bij OCÉ als organisatiekundige een logische focus.
Daarvan heeft de raad ook mogen profiteren in uw rol als voorzitter. Of beter gezegd: als
voorzitterS. Talrijke opiniërende raadsbijeenkomsten zat u voor en was u de vaste voorzitter
van de raadscommissie Mensen. Tevens was u plaatsvervangend raadsvoorzitter en zeg ik
u speciaal dank voor de wijze waarop u invulling gaf aan plotse invalbeurten, bijvoorbeeld bij
het voorbereidingsbesluit Wolfsveld toen ik naar het ziekenhuis moest voor mijn moeder.
Daarnaast was u voorzitter van de werkgeverscommissie uit de raad en droeg u bij aan
verdere positionering van de griffie. Dit laatste sluit weer aan bij uw professionele
achtergrond en zicht op rollen, taken en functies.
U was fanatiek aanhanger van de BOB-lijn. Ik bedoel daarmee het vergadermodel
bestaande uit de drie fasen Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming. Wee degene die
informeren en besluiten door elkaar haalde.
Ik weet dat u politiek voornamelijk ziet als een kwestie van invloed, hetgeen een aantal
boeiende vragen moet opleveren in relatie tot gevoel bij droge procedurevoorschriften of
strikte rollenscheidingen. Uw politieke loopbaan begon bij de VVD en is via Lokaal Liberaal
naar Lokale Realisten gelopen.
Bekend is uw verbale kracht en uw scherpe analyse. De raad heeft daar zijn voordeel mee
mogen doen. Naast een goed spreker bent u ook een precieze luisteraar. Dat bleek uit
vragen die u stelde na een reactie van het college, maar ook uit bondige en kernachtige
samenvattingen die u gaf van het betoog van anderen.
Links en rechts waren daarbij uitdrukkingen als ‘elkaars nieren proeven’ te beluisteren. En
dat is maar één voorbeeld. Ik vermoed dat u in deze raad het meest bijbel vaste raadslid
was.
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Bedankt! Ik wens u alle goeds. (overhandigen bloemen)

Mijnheer Peter Kuunders ( 12 jaar )
Ook 12 jaar onafgebroken raadslid voor het CDA is de heer Kuunders geweest. Ook u heeft
besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Plaats voor jongeren en dus ruimte
gemaakt zonder enig voorbehoud.
Door de jaren heen was uw inbreng kort en krachtig. Geen brede betogen, maar uw
standpunt gevat in begrijpelijke woorden en met regelmaat met verwijzing naar de kern
Milheeze. In de eerste termijn steevast voorzien van enkele concrete vragen die duidelijk
maakten dat u de stukken heel aandachtig bestudeerd had, maar ook direct betrokkenen
vaak zelf gesproken had. In de richting van collega raadsleden, de voorzitter, collegeleden of
ambtenaren, hanteerde u altijd de u-stijl. Het was tekenend voor het respect waarmee u
iedereen benaderde en ook graag benaderd wilde worden. Uw opstelling was die van een
bescheiden mens. De stille wateren hebben vaak diepere gronden. Zo ook bij mijnheer Peter
Kuunders.
Beste Peter, naast uw raadswerk bent u altijd bestuurlijk en maatschappelijk actief geweest.
Uw grootste verdienste is wellicht het stimuleren van samenwerking en kwaliteitsverbetering
met vakgenoten / ondernemers uit de agrarische sector, met name de varkenssector om te
komen tot een krachtigere en betere belangenbehartiging vanuit de coöperatieve gedachte.
U was lid van de studieclub Varkenshouders, voorzitter van de coöperatieve aan –en
verkoopvereniging Milheeze en secretaris van het CAV Peelland. U was bestuurslid van de
vereniging Varkens KI, later CKV en weer later Coöperatieve Picture Group UA. Vanaf 2006
bent u ook vier jaar lang voorzitter geweest van het bestuur van de stichting Landschap
Bakel-Gemert.
Maar ook in uw woonplaats Milheeze kon men op uw bestuurlijke kwaliteiten rekenen. Ruim
14 jaar hebt u diverse bestuurlijke functies bekleed, eerst binnen de stichting school- en
kerkbestuur Willibrordus Milheeze en nadien binnen de zelfstandige stichtingen kerkbestuur
Milheeze en het schoolbestuur Milheeze.
U bent te typeren als een gemoedelijke man, die oprecht interesse toont en met een
bourgondische uitstraling. We hebben samen ook regelmatig gepraat over uw passie koken.
Bijvoorbeeld over de wedstrijd de ‘Caloriaanse Eetdaging’ op 11-11-2011, daar maakte u
deel uit van het ZLTO-team en ‘intimideerde’ de andere deelnemers met uw uitrusting
(volledig kokstenue) en uw kunde (ter info: zie bijgevoegde losse foto in mapje
burgemeester).
U weet mensen te binden en te winnen voor maatschappelijke doelen.
volksvertegenwoordiger, dicht bij de lokale bevolking en vaak hun spreekbuis.

Een

Het laatste jaar kom ik u regelmatig ook nog in een andere functie tegen. Want als ik een
Koninklijke onderscheiding kom uitreiken in Milheeze is de fanfare altijd van de partij. Sinds
2008 bent u lid en commissaris van deze fanfare St. Cecilia en dus ook present.
Nu officieel. Geachte heer Kuunders; tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op
de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten het Zijne Majesteit de Koning heeft
behaagd de heer Petrus Martinus Cornelius Kuunders te benoemen tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.
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Ik wil nu graag overgaan tot het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding…. En de
bloemen. Van harte proficiat!
Mag ik vragen om een applaus voor deze eervolle toekenning.
Mijn verdere gelukwensen aan uw familie.
De voorzitter zegt alle elf afscheidnemende raadsleden te hebben gehad. Hij vond het
bijzonder zoveel vertrekkende raadsleden met zoveel ervaring die vertrekt te mogen
toespreken.
Er is van elf raadsleden afscheid genomen. Hij vraagt of er nog behoefte is aan een reactie.
De heer Kuunders (CDA) zegt niet te veel op papier te hebben gezet. Hij heeft een soort
boodschappenlijstje gemaakt net zoals hij doet als hij naar de Spar in Milheeze gaat. Hij
streept dan af wat hij gehad heeft. Hij zegt dat ook nu op deze manier te proberen.
Voorzitter/burgemeester, mederaadsleden, familie, en alle medewerkers waar ik ooit mee te
maken gehad heb op het bedrijf, zij hebben het mogelijk gemaakt om dit werk te doen, maar
ook alle andere werkzaamheden zoals de burgemeester zojuist genoemd heeft.
Daarvoor mijn hartelijke dank. Ik dank mijn college raadsleden die in de afgelopen drie
periodes heb mogen meemaken. In 2002 startte ik met 10 raadsleden van het CDA. Ik had
geen ervaring als commissie lid. In Bakel en Milheeze had ik wel in het raadswerk
meegedraaid als voorzitter Dorpslijst Milheeze. Dit is later opgegaan in het CDA. Ik begon
hier zonder ervaring en mij werd gevraagd wat ik wilde doen in de raad. Welke commissie. Ik
gaf aan voorzitter te kunnen zijn van een commissie, daar had ik ervaring in. In de eerste
periode heb ik prettig samengewerkt met wethouder Prick van de VVD. In de tweede raad
was er een grote coalitie van 8 personen van het CDA. Met deze grote coalitie is het heel
mooi werk geweest. In de derde periode kwam het CDA in de oppositie terecht. Ik praat daar
liever niet over. Een bestuur is allemaal samen. Ik zeg altijd, we zitten hier met 21
raadsleden voor het leven en welzijn van onze gemeente, van onze 29.000 inwoners. Dat is
ons doel. Daar moeten we voor gaan. Dat vind ik nog steeds en ik wens de nieuwe raad heel
veel succes daarmee toe. Vooral de nieuwe generatie van het CDA wens ik veel goede
inbreng en succes. De burgemeester noemde nog de fanfare, de kerk en de school. Dat is
plaatselijk. Mijn vader zei altijd dat een dorp zonder muziekkorps of fanfare een dorp zonder
ziel was. Ik heb daar in Milheeze graag aan meegewerkt. Kerk en school zijn essentieel in
het leven. De kerk wordt minder bezocht dan 20 tot 30 jaar geleden maar het blijft toch
nodig. Ik wil eindigen met iedereen succes te wensen in de raad en iedereen bedanken voor
de fijne samenwerking in alles waar ik aan gewerkt heb.
De heer Vlasblom (Lokale Realisten) zegt dat hij werd verrast door de loting en dat de
voorzitter deze ongetwijfeld heeft bestuurd. Hij zegt er een enkel woord aan te willen wijden.
Op mijn kantoor hing een bordje, wat in het Engels was maar ook rustig in het Nederlands
verteld kan worden. Kies een baan waar je van houdt dan hoef je nooit een dag in je leven te
werken. Dat geldt wat mij betreft ook voor het raadswerk. Het is het allermooiste wat je kan
doen in de lokale democratie, volksvertegenwoordiger zijn. Dat zijn prachtige taken,
kaderstellend en controleren. Dat controleren beviel deels. Het zijn van
volksvertegenwoordiger, de mensen die jou gekozen hebben te vertegenwoordigen in de
raad met opinies die je bij de mensen gaart, met besluitvorming die erbij hoort. Het is een
heel belangrijke taak. Ik heb dat met ontzettend veel plezier gedaan. Een raadslid wat al
veertig jaar raadservaring heeft zei vorige week tegen mij, jij gaat graag de strijd aan. Dat is
bijna goed. Ik ga de strijd niet uit de weg omdat je staat voor een standpunt en dat standpunt
heb je te verdedigen en of richting raadscollega’s is, richting het college, soms wel eens
richting voorzitter dan moet je dat aan durven gaan en uit durven dragen. Dat is de taak die
je hebt om inderdaad het volk te dienen met de rol die je speelt. Het prachtigste ambt wat er
is. Ik wil daar overigens heel duidelijk de ondersteuning bij noemen die wij hebben als
raadsleden, alle 21. Daar zit een griffier, een griffiemedewerkster en een plaatsvervangend
griffier altijd op de achtergrond en een enkele keer op de voorgrond hier in de zaal. Vergeet
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niet dat het een ongelooflijk belangrijke functie in de raad is want ze zijn van de raad. Het
bijzondere werk, uiterst consciëntieus, uiterst gewetensvol zonder enige kleur naar links of
rechts dat niet ik de heer van Boxtel en zijn mensen overduidelijk nageven, is zeer belangrijk
geweest. Ik wil hem hopelijk namens u allen bijzonder voor danken en sterkte wensen in de
komende raad want dat is een hele zware taak. De voorzitter die in 2011 geïnstalleerd werd
en die kwam als een verbinder. Dat is hem uitstekend gelukt want ik moet hem danken voor
het feit dat hij zo goed alle fracties, alle mensen, alle partijen weet te dienen met een
algemene opstelling. Dat is ook de taak van de voorzitter om als zodanig niemand enig
voorkeur te geven om een bepaalde richting uit te spreken. Onze voorzitter doet dat zeer
kundig en ik denk dat ik mag zeggen namens u allen hem ook daarvoor te danken. Ik kijk
nog kort naar rechts, het college, de controlerende taak van de raad was niet altijd
gemakkelijk. We hebben dat met verve gedaan vanuit verschillende optieken en u hebt zich
kundig verweerd. Maar nog belangrijker is kundig de stukken aangeleverd, soms direct via
de griffie naar de raad toe dat we dachten wat krijgen we nu toch, maar het was wel altijd
met veel inzet. Ook dank daarvoor. Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan hopelijk
dat jullie allen daar ook met veel plezier op terug kunnen kijken. Hartelijk dank en veel
succes voor allen in de komende periode.
Mevrouw Van den Hurk-Kuunders (CDA) zegt iedereen te willen bedanken voor fijne
samenwerking. Ik heb drie periodes gezeten. Het zijn 12 jaren en elke periode was net weer
wat anders. Andere mensen en andere verhoudingen. Ik ben me altijd bewust geweest dat je
hier zit als volksvertegenwoordiger en dat je voor de mensen moet werken. Dat is het doel
van het raadslidmaatschap. Ik wil iedereen bedanken. Ik heb het met plezier gedaan. Ik blijf
burgerraadslid want om na 12 jaar in een keer te stoppen dat lukt niet. Het is fijn om met
nieuwe jonge mensen samen te werken. We gaan er met zijn allen voor en ik wil daar graag
nog mijn steentje aan bijdragen. Dank je wel.
De heer Kuypers (Dorpspartij) Voorzitter, college, collega’s, ik wil als scheidend lid van deze
raad als laatste politieke daad u allen deelgenoot maken van de gemengde gevoelens die
mij nu raken. Uiteraard ben ik blij allereerst te kunnen constateren dat ondanks mijn
aangekondigde vertrek de Dorpspartij zich heeft weten te stabiliseren. Dat schept overigens
een zware verplichting maar die geldt voor de hele nieuwe raadslichting. Verder heb ik het
vooral als een eer beschouwd om als volksvertegenwoordiger behartiging van het algemeen
belang te krijgen toevertrouwd. Want het eigen belang, zelfs het partijbelang zijn daaraan
ondergeschikt. Het belang van Gemert-Bakel daar moet op worden gericht. Voorts wil ik u
nog melden dat ik vind dat er niet gelet moet worden op wat ons scheidt maar vooral op
hetgeen ons bindt. Tot slot wil ik dit nog even kwijt ik wens alle betrokkenen voor de
toekomst veel succes plezier en wijsheid.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) zegt iedereen te willen bedanken voor de
samenwerking. Raadswerk is geweldig om te doen. Hoe zwaar het ook is, je bent bezig met
thema’s die er toe doen. Het doet er toe, alles waar we over vechten, waar we het over eens
zijn. We doen het voor de bevolking die ons gekozen heeft. De kiezers hebben mij dit keer
niet gekozen en dat is goed zo. Zij weten het, het beste. Mee mogen praten was leuk. Ik
wens allen die blijven in de raad wenst zij een fijne en sociale raadsperiode toe.
De heer Faas (VVD) De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is voor de VVD helaas niet
goed uitgepakt. De fractie is daarin teleurgesteld. We hadden graag gewild met het liberale
geluid en standpunten. De kiezer heeft gesproken en we moeten er helaas een tijdje tussen
uit. Wij blijven de raad vanaf de zijlijn volgen. Vanaf de reservebank hopen we nog meer van
Gemert-Bakel te kunnen signaleren zodat we straks weer met volle kracht er tegen aan
kunnen. Ik wens de nieuwe raad heel veel succes in de komende vier jaren. Ik bedank alle
collega raadsleden, de voorzitter en de wethouders voor de afgelopen vier jaar.
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De voorrzitter zegt dat men ee
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8. Sluiting.
De voorrzitter verzo
oekt allen te
e gaan staan
n en sluit de
e vergadering met eenn moment va
an stilte.
Aldus vvastgesteld in openbare vergad
dering van de raad der gemeeente Geme
ert-Bakel
gehouden op 5 jun
ni 2014.
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