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De voorzitter zegt alvorens de vergadering te openen dat er door een mis communicatie de
burgemeester beneden zit en de ambtsketen boven ligt.
Er zijn geen insprekers voorafgaand aan de vergadering.
De voorzitter verzoekt allen te gaan staan en opent de vergadering met een moment van stilte. Hij
heet allen van harte welkom op deze buitengewone vergadering. De vergadering is ’s middags op een
maandag met een volle publieke tribune. Ook de bezetting van de raadstafel is gewijzigd. De
voorzitter geeft het voorzitterschap voor deze vergadering door aan de vicevoorzitter van de raad, de
heer Verkampen (CDA).
De vicevoorzitter zegt te proberen de vergadering op een goede manier te leiden. Spreker heet
mevrouw Van Zomeren en de kinderen Willem met partner Roos en Frederique met partner Teun van
harte welkom. Hij heet alle spreker speciaal welkom. Hij wenst allen een fijne maandagmiddag vol zon
toe. De eerste spreekster is mevrouw Van Extel.
Mevrouw Van Extel Geachte burgemeester, beste Jan en Carolien. Vandaag 29 februari 2016
schrikkeldag. Een extra dag die is ingevoerd om te voorkomen dat de kalenderjaren te veel gaan
afwijken van het tropisch jaar. De naam schrikkel komt van het midden Nederlandse schrikken wat
oorspronkelijk met grote passen lopen en ook springen betekend. Vandaag beste Jan, maakt ook jij
een nieuwe sprong. Vandaag neem je officieel afscheid van je 12,5 jarig bestaan als burgemeester.
Eerst 7,5 jaar als burgemeester in Heumen en de laatste 5 jaren als burgemeester van Gemert-Bakel.
Bij je installatie vijf jaar geleden waren ook je kinderen Willem en Frederique aanwezig. Fijn dat jullie
en jullie partners er vandaag ook bij zijn. Helaas kunnen je moeder en schoonmoeder vandaag
vanwege hun broze gezondheid er bij je afscheid niet bij zijn. Wat fijn dat Omroep Centraal er is, die
dit afscheid opnemen zodat ook zij dit later terug kunnen zien. Vijf jaren in Gemert-Bakel, vijf zoals je
zelf ook al eerder aangaf, mooie maar ook intensieve jaren. Op 1 maart 2011 ben je Jan van
Maasakkers die 21 jaar burgemeester was in deze gemeente opgevolgd als burgemeester. Geen
gemakkelijke taak ook omdat er in je beginjaren sprake was van bestuurlijke onrust. Maar je hebt je
weg hierin kunnen vinden. Je maakt gemakkelijk contact met een ieder. Of het nu gaat om een
directeur van een groot bedrijf of een 50 jaar gehuwd echtpaar, ze voelden zich allen bij jou op hun
gemak. Tijdens je installatie gaf de commissaris van de koning, destijds nog koningin aan dat met je
installatie een droom was uitgekomen. Burgemeester zijn in het Gelderse Heumen vond je mooi maar
burgemeester in een Brabantse gemeente was toch echt je wens. Wat je wel aangaf vijf jaar geleden
was dat je de samenwerking tussen de gemeente Heumen en Srebrenica zou missen. Maar op jou
uitnodiging heeft de heer Halilovic de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina een veteranen dag in
Gemert-Bakel bijgewoond. Wat vond je dat geweldig. Mooi vond je ook om te horen dat ze je gevraag
hebben om in Srebrenica een herdenkingscentrum op te zetten. Wat fijn dat de ambassadeur daar
dadelijk tijdens de receptie aanwezig is om persoonlijk afscheid van je te nemen. De veteranen dag,
de gildes, de carnaval, je hebt er met volle teugen van genoten. Je werd destijds ook meteen in het
diepe gegooid. Een dag na je installatie mocht je de sleutel alweer inleveren want toen barstte het
carnaval al los. Geen tijd om er rustig in te komen. Maar je gunt jezelf die tijd ook niet. Jij kunt het
presteren om tien dingen op één dag te doen. ’s Morgens het bezoek aan een honderdjarige, ’s
middags drie vergaderingen en ’s avonds twee bonte avonden. Keuzes maken vond je moeilijk maar
het siert je ook want je wilde niemand teleurstellen. Als college is er de afgelopen jaren vaak prettig
samengewerkt. Maar het was soms ook wel een moeilijk leiding geven aan politici die allemaal als
eerste aan het woord wilden komen. Het feit dat je geen huis kon vinden en je dus veel tijd kwijt was
tussen Didam en de gemeente heeft je doen besluiten om je periode van zes jaar niet af te maken in
onze gemeente. Bij het afscheid hoort natuurlijk een cadeau. We hebben gemeend om je iets te
geven wat echt bij je past. Niet iets waarvoor een cursus of uitleg moet hebben. Bekenden weten dat
Jan niet zoveel op heeft met techniek. We hadden een college app. Helaas was deze niet geheel
compleet omdat onze burgemeester het toch echt niet zag zitten om daar aan te gaan mee werken.
Maar sinds een half jaar heeft hij zich toch onder enigszins lichte dwang aangesloten bij het nieuwe
medium de WhatsApp. Ook blijf je erg gehecht aan papier. B&W voorstellen werden door jou tot in de
puntjes voorbereid waarbij echt alles nog aan het papier werd toevertrouwd. Je kamer kenmerkt zich
dan ook door de vele hoesjes met volgeschreven velletjes met persoonlijke aantekeningen. Dus van
het college geen nieuwe app, geen nieuwe Ipadhoes, geen smartphone of smartwatch. Het
geschreven woord dat past bij jou. Vandaar dat wij hiervoor een passend cadeau hebben bedacht.
Want wie schrijft die blijft. We hopen dat je nog vaak aan onze gemeente zult denken als je in de
toekomst gebruik zult maken van deze persoonlijke vulpen. Beste Jan hartelijk bedankt voor je inzet.
Ook jij Carolien bedankt voor je aanwezigheid. Want ook al kon je niet altijd aanwezig zijn, ook jij was
met regelmaat samen met Jan aanwezig bij de diverse bijeenkomsten in onze gemeente. Geniet
samen van een gelukkige en gezonde toekomst. Na vandaag spring je naar een nieuwe periode. Een
2

schrikkeldag heeft ook zo zijn voordelen. Want als je over 20 jaar terugkijkt naar je periode in GemertBakel ben je toch eigenlijk nog maar vijf jaar weg. Jan hartelijk bedankt. Applaus.
De heer Brons namens veiligheidsregio Brabant zuidoost
Dank dat ik het woord hier mag voeren. Wat een eer is het eigenlijk. Kun je een bestuurder vergelijken
met topsporter of een acrobaat is het thema van mijn toespraak. Als ik kijk naar een topsporter kijk ik
dan vooral naar het vak turnen. Misschien wel, maar daar kom ik zo op terug. Beste Jan, familie, leden
van de gemeenteraad als directeur van de veiligheidsregio Brabant zuidoost en commandant van de
brandweer van Brabant zuidoost hebben mijn voorganger Jack Rooijmans en ik de afgelopen jaren
veelvuldig zaken moeten doen met Jan van Zomeren. Je zou kunnen zeggen we hebben regelmatig
de degens met elkaar gekruist. Nou ben ik niet zo van die degens maar enig zinvol verbaal geweld is
tussen ons wel gewisseld. Dat ging overigens niet om dat we elkaar niet mochten, zeker niet, maar
omdat we beiden stonden voor de belangen van onze organisaties. Jan voor het belang van de
gemeente Gemert-Bakel en ik, maar ook wij samen, voor het belang van de veiligheidsregio Brabant
zuidoost. Die belangen lieten zich soms lastig verenigen. Afgelopen jaren stonden voor onze
veiligheidsregio in het teken van een ingrijpende regionalisering. De kiem daarvan lag in 2002. In dat
jaar sprak het rijk het voornemen uit om de Nederlandse hulpdiensten anders te organiseren en de
besturen van de gemeenschappelijke regelingen bij elkaar te brengen en de gemeenschappelijke hulp
bij ongevallen en rampen en van de brandweer ook echt helemaal te integreren. Via de weg van de
hulpverleningsregio’s als voorganger van de veiligheidsregio zijn we uiteindelijk bij de veiligheidsregio
uitgekomen. Dat is een operatie geweest die nog wel heel erg lang heeft geduurd en uiteindelijk in
2014 in alle regio’s van Nederland zijn beslag heeft gekregen en uiteindelijk ook zelfs in
veiligheidsregio Brabant zuidoost. Voor 2014 had iedere gemeente zijn eigen brandweerkorps, zijn
eigen posten en zijn eigen materiaal. Zo ook Gemert-Bakel. Bij de regionalisering werden personeel
van de 21 gemeenten en de 36 posten in onze regio samengevoegd en werden de middelen
herverdeeld. Bij zo’n herverdeling krijg je altijd pijn, heb je altijd gemeenten die erop vooruit gaan en
gemeenten die pijn lijden. En Gemert-Bakel leed pijn. Ik realiseer me dat terdege. Allereerst was er de
discussie over de verdeling van de kosten. De commissie ontwierp een methodiek zodat alle 21
gemeenten naar rato aan de kosten van de brandweer konden bijdragen. Sommige gemeenten
gingen er op vooruit anderen gingen er op achteruit. Volgens de rekenmeesters van deze gemeente
zou Gemert-Bakel duurder uit zijn. Gevolg weinig bijval en draagvlak voor regionalisering. Ik heb dat
mogen meemaken in deze gemeente. En Jan daar bleef het niet bij. Sterker nog het was of de duvel
ermee speelde. Een belangrijk element uit de toekomstvisie brandweerzorg van veiligheidsregio
Brabant zuidoost was dat alle twee de tankauto spuiten van alle kazernes binnen onze regio worden
wegbezuinigd. Daar was jouw gemeenteraad geen voorstander van. En dan druk ik me nog heel
voorzichtig uit. Minder diplomatiek zou je kunnen zeggen Gemert-Bakel was er faliekant op tegen. De
kritiek was tweeledig. Enerzijds waren er de brandweer vrijwilligers, die overigens fantastisch werk
doen, en dat mag ook wel eens worden gezegd in dit soort gezelschap, bang dat er veel zou
veranderen en dat het werk binnen een grote organisatie er niet leuker op zou worden. Anderzijds
vinden gemeenteraden het niet fijn als hun lokale verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar
de regio of een regio zoals nu gebeurde. Overigens het was wel een opdracht van het Rijk die we
moesten uitvoeren. Een systeem dat Gemert-Bakel niet wilde tegen hogere kosten. Niet zo vreemd
dat de gemeenteraad zijn hakken in het zand zette en jou geen toestemming gaf om in het bestuur
van de veiligheidsregio ja te zeggen tegen de gemeenschappelijke regeling en tegen de toekomst
visie. Daar sta je dan als burgemeester, aan de ene kant de gemeenteraad de baas van de gemeente
die eigenlijk rechtdoor wil en aan de andere kant het Rijk en de veiligheidsregio wier afbuigingen naar
links
of
naar
rechts
aan
het
maken
zijn.
Het
Rijk verandert de wet en een burgemeester kan zich daar niet aan onttrekken. Je bent toch immers de
enige door het Rijk benoemde ambtenaar in de gemeente. Aan de andere kant is de gemeenteraad
ook wel jouw baas. Als we het bestuur van een gemeente zouden vergelijken met een topsport dan
zou dat turnen kunnen zijn. En jij Jan op je zestigste wordt je gedwongen om nog een spagaat te
leren. Aan de ene kant was je lid van het bestuur van de veiligheidsregio. Een bestuur dat
regionalisering moest doorvoeren en je kon je moeilijk keren tegen het standpunt van het bestuur
waar je zelf deel van uitmaakte. En dat zou bonje opleveren met de andere regio gemeenten want je
maakt ook een eenentwintigste deel uit van het bestuur. Aan de andere kant had je als burgemeester
te luisteren naar je gemeenteraad. In zo’n situatie kun je het eigenlijk nooit goed doen. En het is
simpelweg niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken en tevreden te stellen. Toch moeten
we vaststellen dat je onder deze moeilijke omstandigheden erg goed werk hebt verricht. Je zocht
steeds naar de gulden middenweg. Je luisterde geduldig en aandachtig naar de argumenten voor en
tegen. Je bracht met kracht de boodschap vanuit de gemeente in het bestuur van de veiligheidsregio.
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Je zocht als je dat nodig vond de confrontatie met andere bestuurders. En je bleef ondanks de lastige
positie waarin jij je bevond steeds betrokken en uiterst vriendelijk. Jan, zoals je weet heeft een
burgemeester bij calamiteiten vier B’s als taak. De eerste B is die van Boegbeeld. Bij een incident ben
je boegbeeld, het gezicht van het incident, het gezicht van de gemeente en de eerste die de pers te
woord staat. De tweede B staat voor Burgervader, een goede burgemeester troost burgers stelt hen
gerust, toont compassie, toont betrokkenheid en heeft ook aandacht voor personeel wat vaak onder
moeilijke omstandigheden moet functioneren. De derde B is die van Bevelhebber. De baas van de
troepen en eindverantwoordelijk voor de totale bestrijding. Ik heb wel burgemeesters in het verleden
meegemaakt die ook echt vonden dat ze dat zo moesten doen maar het komt echt uit de tijd dat een
brandweercommandant nog niet helemaal opgeleid was en dat bestuurder nog besluiten moesten
nemen hoeveel tankautospuiten er moesten worden ingezet. De vierde B is die van Bestuurder. In
deze hoedanigheid moet je je naderhand soms verantwoorden bijvoorbeeld waarom je wel of niet een
noodbevel hebt afgekondigd en waarom de gemeente wel of niet een vergunning heeft verstrekt.
Onze ervaring Jan, is dat jij durfde te vertrouwen op de deskundigheid van de hulpdiensten. Je liet het
operationele deel aan ons over zodat jij je kon richten op de overige drie B’s van die van Boegbeeld,
Burgervader en Bestuurder. Dat vat ik op als een compliment aan ons adres als veiligheidsregio. Je
slaat nu een nieuw pad in. Ik wil je erg veel dank zeggen namens de veiligheidsregio voor de
constructieve samenwerking onder lastige omstandigheden. Ik wens je heel veel succes in de
volgende fase van je leven en ik wens je daarbij alles toe wat een bestuurder en een turner of een
acrobaat nodig heeft, een uitgekiende tactiek een sterke rug en een lange adem. Ik hoop voor jou dat
je, je nooit meer aan een spagaat hoeft te wagen. Het ga je goed. Applaus.
De vicevoorzitter dankt de heer Brons voor zijn mooie woorden. Het waren toen spannende dagen.
We hebben toen ook een gesprek gehad de burgemeester met een delegatie van de raad. Ik denk dat
er toen ook vertrouwen is gewekt dat de verandering een goede toekomst heeft. We hopen dat u dat
waarmaakt. Aan de orde is de toespraak van de heer Heini Cornelissen namens de politie.
De heer Heini Cornelissen
Allereerst excuses voor mijn stem, ik ben nog herstellende van een griep en af en toe is het hoesten
dusdanig erg dat ik misschien even moet onderbreken.
Beste Jan, enige tijd geleden kondigde je, je vertrek bij me aan. Je zei ik ga Gemert als burgemeester
verlaten. Toen heb ik gelijk een vraag gesteld, betekent het nu dat je met een afscheidstournee begint
of blijf je wel gewoon werken. Het laatste heb je gewoon gedaan. Tot vandaag toe hebben we
samengewerkt. En vooral daarom hebben we wel slagen gemaakt. Als je kijkt hoe je dat hebt gedaan
en de vorige spreker zei er iets van heb je verschillende rollen. Een van die rollen is inderdaad het
bevoegd gezag over de politie, handhaving openbare orde, in die rol wist je continue samen met mij te
sparren van welke rol moet ik nu oppakken. Moet ik de rol van burgervader zijn, moet ik naar het
incident toe, moet ik naar de slachtoffers toe of moet ik nadrukkelijk wat op de achtergrond blijven. Op
elk moment van de dag hebben we daarover gesproken. Of ik u nu ’s ochtends, ’s middags of ’s
avonds belde nam u de tijd om daarover te discussiëren om uw rol nadrukkelijk naar voren te krijgen
goed op je netvlies te krijgen en er vervolgens ook gevolg aan te geven. Veiligheid is een
gemeengoed wat we allemaal nastreven. Natuurlijk de gemeente Gemert, en ik sta hier als een echte
Gemertenaar, geboren en getogen in Gemert, zie ik ook dat het een stukje onveiliger werd binnen de
gemeente Gemert. De criminaliteit nam toe en vervolgens hebben we samen gezocht hoe kunnen we
die draai nu maken dat het veiliger wordt in Gemert. Elke dag hebben we daarnaar gestreefd. Of dat
nu was op de kleine criminaliteit of op de zware criminaliteit, samen met jou zochten we naar
oplossingen. Je nam daar de tijd voor. Als ik een afspraak met je had van een uur maakte ik er in mijn
agenda snel anderhalf uur van want vaak liep dat wel uit. Ik sprak zojuist nog met de wijkagenten en
zij zeiden we herinneren ons, onze laatste lunch nog met de burgemeester en hij nam daar wel
uitgebreid de tijd voor. Hij had waardering voor de wijkagenten en namens de wijkagenten spreek ik
de waardering uit naar jou toe omdat je vooral de samenwerking hebt gezocht met de wijkexperts die
dagelijks in hun wijk actief zijn. Als je kijkt welk resultaat je hebt geboekt, dat is heel wat. Als je nu kijkt
naar de handhaving op een aantal aspecten hebben we slagen gemaakt. Als je kijkt hoe we hebben
geacteerd vanuit je rol in relatie met de arbeidsmigranten welke slagen we daar binnen Peelland
hebben gemaakt want ook die slag heb je gemaakt. In eerste instantie toen je hier kwam hadden we
de afdeling Gemert-Laarbeek en vervolgens zijn team Peelland geworden waarbij Helmond, Deurne,
Asten en Someren aansloten. Maar ook daarin heb ik gemerkt dat je je rol hebt opgepakt en daar ook
je hebt ingezet voor andere gemeentes buiten je drukke taak als burgemeester van Gemert-Bakel is
natuurlijk ook zodanig dat je die rol binnen het Peellandse moet oppakken. Nu is er dan het afscheid
en ik lees dat je de ambities hebt naar Srebrenica toe maar ook als waarnemer. Misschien is het een
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optie om als vrijwilliger bij de politie te gaan werken. Ik denk dat je dat ook goed zou kunnen. Ik denk
dat je een verbinder bent en goed in gesprek kunt gaan met mensen. Politiemensen zijn daarop
geselecteerd om verbinding te zoeken met mensen, in gesprek te gaan met mensen en samen naar
een oplossing te zoeken. Dat typeert jou. Ik heb het net al gezegd. Je bent niet op je lauweren gaan
rusten toen je je afscheid aankondigde maar we hebben al vele malen gesprekken gevoerd. Ik vind
het jammer dat we die gesprekken nu niet voort kunnen zetten. Er ligt nog zeker een uitdaging binnen
deze gemeente om het nog veiliger te maken. Ik hoop dat met het huidige college en ook met de
waarnemer die tijdelijk is aangesteld dat we die slagen kunnen blijven maken. Dat doet eer aan jouw
werk. Tot slot Jan, ik wens je het allerbeste. Ik heb heel prettig met je samengewerkt. Je bent een fijn
mens. Ik vroeg het laatst ook een keer aan een secretaresse van mij, ook een Gemertse, Jan ge bent
ene goeie. Bedankt.
De vicevoorzitter dankt de heer Cornelissen en geeft het woord aan mevrouw Blanksma,
burgemeester van Helmond.
Mevrouw Blanksma
Burgemeester Van Zomeren, beste Jan, Carolien, de kinderen, fijn dat we hier zo met elkaar samen
zijn. Maar ook de leden van de gemeenteraad, het is inderdaad een prachtige zaal, waarin we samen
met elkaar afscheid vieren van Jan van Zomeren als burgemeester van Gemert-Bakel. Ik mag u
toespreken namens de 21 collega burgemeesters van onze metropool regio Eindhoven. Er zijn veel
collega’s aanwezig en namens u allen zal ik Jan proberen toe te spreken, ook in die gedachte. Je bent
vijf jaar ook lid van onze kring. Als we terugkijken naar die vijf jaar in de kring dan kunnen we zeggen
dat je echt een hele prettige collega bent, heel betrokken. Het vak van burgemeester voor de velen die
hier zijn, is toch ook een bepaalde mate van institutionele eenzaamheid. Dan is het ontzettend goed
dat je met de eenentwintig burgemeesters een plek hebt waarin je gewoon jezelf kan zijn en waarin je
de dingen met elkaar kan delen. Wethouders en raadsleden hebben fracties achter zich, politieke
partijen achter zich. Dat is voor een burgemeester niet en de plek voor die 21 burgemeesters, wij
komen twee keer per maand bij elkaar om met elkaar de dingen te delen die we graag met elkaar
zouden willen delen om ook het vak met elkaar te beleven. Je bent iemand die zich kwetsbaar kan
opstellen, betrokken is, heel diplomatiek en gewoon de vragen kan stellen maar ook iets van jezelf
kan laten zien. Dat hebben wij allen zeer gewaardeerd. Bij de kring is ook altijd een partner
programma zoals wij dat noemen, Carolien heeft daar ook een paar keer aan meegedaan, zij gaan
brood bakken en dat soort dingen, om de nood te klagen dat een burgemeester ook vaak niet
aanwezig is en met elkaar de gezellige dingen doen. Als je zo met elkaar de dingen deelt ontstaat er
wel een band, een warme band en die zullen we niet snel vergeten. Jan je bent burgemeester van
Gemert maar ik denk ook dat je buiten de grenzen kijkt. Zojuist is al genoemd Srebrenica, daar ben je
erg bij betrokken daar ga je in de toekomst, het is een plaats van 30.000 inwoners, je kent daar de
burgemeester en de ambassadeur, de inrichting van een herdenkingsmonument of centrum dat zal
ook een van de zaken zijn die je vroeger al deed maar die je ook zeker nu weer gaat doen. Maar ook
in Oeganda, daar ben je heel nauw bij betrokken, de voedselzekerheid en samen met de VNG de
vereniging van Nederlandse gemeenten, daar ben je bij betrokken om samen met die commissie,
want je maakt deel uit van de commissie Europa en internationale betrekkingen en daarin leg je ook
de verbinding dat het niet ophoudt bij de grens van Gemert maar juist ook ver daarbuiten. Je bent een
diplomaat, je bent een netwerker en ik denk met een PvdA achtergrond want het kan je ook niet
helemaal verhullen, je bent daar ook fractievoorzitter geweest, je hebt in provinciale staten gezeten.
Dat wil zeggen dat je ook een heel breed netwerk hebt en zeker in die internationale contacten maar
ook in de contacten voor Gemert en onze regio was het enorm belangrijk dat jij die contacten meenam
en inzette daar waar het ook in het belang van onze regio en het belang van Gemert ingezet kon
worden. Je hebt in je nieuwjaar speech het woord samen centraal gesteld. Je zei het is samen
werken, samen dingen vieren, samen dingen herdenken, samen de schouders er onder zetten, samen
verantwoordelijk zijn maar ook samen op weg naar de toekomst. Het waren jouw woorden maar dat
ben je ook zo echt om dat samen te doen. Nooit in een conflict, altijd in relatie tot die ander komen tot
we verder zijn. Ik ben burgemeester van Helmond, naast dat ik een onderdeel ben van de 21
gemeentes als we kijken naar onze peel samenwerking dan kunnen we zeggen dat we heel veel
samen hebben gedaan. We hebben heel veel gesprekken gedaan. De laatste drie jaar hebben we
heel intensief met elkaar opgetrokken ook al was het moeilijk en ook al is het moeilijk. Uw
burgemeester heeft altijd geprobeerd om de verbinding hoog in het vaandel te zetten. Samen er
proberen uit te komen. De politie heeft zojuist gezegd het team Peelland als we kijken hoe we samen
werken op openbare orde en veiligheid dan is dat een pluim waard. Als we kijken op participatie of de
mobiliteit dat ligt ook aan het college en uw gemeenteraad maar er is heel veel wat we samen binden
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en daar ben jij in voorgegaan Jan. Als het even wat moeilijker wordt vinden we elkaar wel weer een
keertje. Niet meer onder jouw leiding maar het zal best wel lukken. Er bindt ons altijd meer dan wat
ons scheidt en dat hebben regelmatig tegen elkaar gezegd. Jan, je laat een prachtige gemeente
achter. Ik mag het zeggen. Ik ben dan wel geen Gemertenaar maar ik kom hier heel dichtbij vandaan
dus ik weet waar ik het over heb. Het is een gemeente met bijna 30.000 inwoners. Zeven prachtige
kernen die elkaar verbinden. Ik zit naast een burgemeester die zegt dit is mijn vierde afscheid al van
een burgemeester. U was heel lang burgemeester van Gemert-Bakel dus het is mooi om vandaag bij
elkaar te zijn. Als ik kijk naar het grondgebied van Gemert-Bakel dat is 124 km2. Daar kan Helmond
drie keer in. Dus het is een enorm groot gebied dat wil zeggen dat er een mooi breed natuur gebied is
wat je achter laat. Ik kan ook zeggen dat jij, maar daar ga ik helemaal niet over, toch een redelijke
politieke stabiliteit achter laat. Als ik kijk naar toen je vijf jaar geleden kwam en waar je nu staat dan
zeg ik nou Jan daar kun je trots op zijn. Je kan er trots op zijn dat je met elkaar, dat doe je nooit alleen
als burgemeester, dat weet ik als geen ander, maar je mag wel boegbeeld zijn van de plaats waarvan
je burgemeester bent en dan kun je toch zien waar Gemert-Bakel op dit moment staat. In de nieuwe
profielschets heb ik een aantal dingen gelezen. Er stond in de basis conditie voor een burgemeester.
Zeven basis condities voor een burgemeester wat zou dat nou zijn. Dat is identificatie, bindend
vermogen, integriteit, onafhankelijkheid, stressbestendig en signaal gevoelig. Dat noemen ze hier
zeven basis condities van een burgemeester. Daarbij hebt u nog een stuk of twintig andere condities
toegevoegd. U vraagt een nieuwe burgemeester. Ik weet niet waar die te vinden is. U vraagt een
schaap met vijf poten, tienduizend anders etcetera. Dat is heel bijzonder maar wil ook zeggen hoe
complex het vak van burgemeester is. Je wil dat ze overal aan voldoen maar uiteindelijk zul je toch
bepaalde accenten moeten zetten. Daarom vind ik het zo goed dat u ook gevraagd hebt aan de
burgers waar zou die nieuwe burgemeester nou aan moeten voldoen. Over heel Gemert-Bakel zijn er
30.000 inwoners en er zijn vier personen uit Gemert-Bakel die hebben gereageerd dat het een vrouw
moet worden. Vier maar. Ze weten niet wat ze missen zou ik zeggen Jan. Er is één burger die zei als
de opvolger van Jan van Zomeren maar net zo knap is als Jan. Dat heeft de krant gehaald. Ik zou
zeggen heel veel succes. U met de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Wij hopen dat hij in
collegiale zin net zoveel meeneemt als Jan. In de zin van of het nou over de Peel gaat of over de
metropoolregio het is ontzettend belangrijk dat het een teamplayer is die de belangen van Gemert in
al die verbanden weet te verbinden en ik kan zeggen Jan dat jij die verbinder bent geweest. Ik wil je
daar heel hartelijk voor bedanken namens alle collega’s die hier aanwezig zijn maar ook van degene
die er niet bij zijn. Dank je wel voor wie je was. Je was altijd jezelf, de verbindende kracht en de kracht
om Gemert-Bakel altijd een rol te laten spelen in het groter geheel. Het ga je goed. Samen met
Carolien hopen we je nog vaak ergens te treffen. Dank je wel . Applaus.
De vicevoorzitter dankt mevrouw Blanksma voor haar woorden. Hij geeft het woord aan mevrouw Mr.
Steeghs (Dorpspartij)
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij)
Beste Jan, vandaag neem je afscheid als burgemeester Gemert-Bakel. Ik wil toch eerst even met je
teruggaan want alhoewel je daarvoor gewaarschuwd was kwam je in maart 2011 onder een turbulent
gesternte Gemert-Bakel binnen. Er was serieus werk aan de winkel. We hadden op dat moment een
BING rapport en weer een aantal Bakelse oorlogsbommen die geruimd dienden te worden maar ook
een gemeenteraad die gebrouilleerd was en een college dat onder vuur lag. Aan jou de taak om als
nieuwbakken burgemeester en verbinder de pleisters te plakken om te zorgen dat alles weer zoals je
dat zelf zo mooi zegt langszij kon komen. En je had het daar maar wat moeilijk mee want jij houdt niet
van ruziënde partijen en conflicten vermijd je het liefst. Een onder toezichtstelling van de provincie die
deed er ook al geen goed aan. Je hield er bewust de rem op zoals je zelf zei omdat je stevige
debatten in de raad niet als oplossing zag maar vreesde dat die de verhoudingen alleen maar zouden
verergeren. En daar zat je niet echt op te wachten. Maar ja, Gemert-Bakelse mensen zijn nu eenmaal
van nature een tikkeltje eigenzinnig en als raad vonden we daarin uiteindelijk zelf onze weg met
elkaar. In de raad is er nu plaats voor humor en er is ondanks de gebruikelijke politieke
meningsverschillen en soms pittige discussies een goede onderlinge sfeer. Spijtig hebben wij het al
die jaren gevonden dat je er op gezette tijden wel bent maar niet in onze gemeente woont. Dat geeft
toch een andere vorm van betrokkenheid. Eerlijk is eerlijk, dat hadden we gewoon graag anders
gezien. Niet dat onze inwoners daar onder geleden hebben. Integendeel zelfs. In dat opzicht ben en
was je herkenbaar aanwezig en is het voor iedereen wel duidelijk wie je bent ook al heb je niet altijd
de ambtsketen om. Leuke anekdote in dit kader is wellicht dat enkele weken geleden mijn kleine
neefje enthousiast vertelde dat hij die dag de burgemeester in het echt had gezien. En…vroeg ik, had
hij de ketting om. Nee antwoorde hij, hoe kom je daar nu bij tante Wilmie, hij liep gewoon los rond.
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Want eerlijk is eerlijk, je bent helemaal in je element en je kunt zichtbaar genieten van allerlei publieke
activiteiten zoals het verrassen van degene die een lintje of andere onderscheiding kregen. De vijftig
en zestig jaar gehuwde paren die je mocht bezoeken, het openen van diverse gelegenheden, het
rijden op trekkers of op een wals, de naturalisatie ceremonie, de Oeganda uitwisseling, de
herdenkingsceremonies, de gesprekken met oud strijders en de vluchtelingen en natuurlijk het
bezoeken van de inwoners die de leeftijd van 100 jaar hebben bereikt. Dat laatste brengt me op het
cadeau dat wij als raad voor jou hebben bedacht. Nee, ben maar niet bang. Het wordt geen paraplu of
klokje uit de relatiegeschenken catalogus, ook is het geen stapel theedoeken uit onze plaatselijke
weverij waarmee je de rest van je leven de vaat moet doen. Maar omdat je voor Gemert-Bakel een
burgemeester bent geweest die de verbinding met inwoners altijd hoog in het vaandel heeft gehad dat
een echt Jan van Zomeren buurtbenkske een passend cadeau zou moeten zijn. Een bankje ergens in
onze gemeente met jou naam er op waarop mensen de dag kunnen doorspreken, de laatste nieuwtjes
kunnen uitwisselen, hun gedachten kunnen rangschikken of gewoon om erop uit te rusten en te
genieten van de mooie omgeving. En omdat zo’n hele bank wat omslachtig is om in te pakken en voor
mij iets te zwaar is om te tillen hebben we hier alvast een naamplaatje dat er op komt in de hoop dat
je het te zijner tijd er zelf even op komt spijkeren. Jan namens de raad dank voor je inzet en je
bijdragen die je aan Gemert-Bakel als burgemeester hebt geleverd. We hopen dat je wens zoals geuit
tijdens het sollicitatiegesprek in 2010, Anke refereerde er al aan, te weten dat het je vurige wens was
in Brabant ooit nog burgemeester te worden je heeft gebracht wat je je er van had voorgesteld. We
wensen je heel veel succes met je nieuwe activiteiten want geraniums zien we je toch nog niet kopen.
We hopen dat je terug kunt kijken op een intensieve maar zeer waardevolle periode in onze mooie
gemeente Gemert-Bakel. Dank je wel. Applaus.
De vicevoorzitter dankt mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) voor haar toespraak namens de
gemeenteraad. Hij geeft het woord aan de burgemeester zelf.
Burgemeester Van Zomeren
Geachte leden van de raad, college van B&W, burgemeesters van binnen en buiten onze regio, de
kabinetschef van de Commissaris van de Koning, overige collegeleden, vertegenwoordigers van OM,
politie, brandweer en defensie, van organisaties waarmee contacten zijn tot en met de regio Kleef aan
toe. Misschien niet voor de hand liggend maar ik noem ‘m toch, familie, vrienden, buren dames en
heren ik stel het zeer op prijs dat u besloot naar mijn afscheid als burgemeester van Gemert-Bakel te
komen. In het bijzonder wil ik een van mijn voorgangers welkom heten, de heer Martijn. Mevrouw
Blanksma noemde hem al. Ik stel het zeer op prijs dat u hier aanwezig bent en ook dat het weer
mogelijk is om in ons midden te zijn. Dank voor uw komst. Ook mijn opvolger de heer van Maasakkers
wil noemen want hij deed wat ik binnenkort wat meer kan gaan doen. En dat is een vakantie boeken.
En net nadat hij had geboekt ontving hij de uitnodiging voor vandaag. Zeker drie keer heeft hij mij
verteld dat hij die reis geboekt had en even zo vaak heb ik hem gezegd dat ik toch voorrang zou
geven aan die geboekte reis en dat heeft hij gedaan. Hij is er vandaag dus niet. Vandaag met velen
hier in het gemeentehuis op maandag. Dat gebeurd niet zo vaak en al helemaal niet als het dan ook
nog 29 februari is. Allemaal mijn schuld, als je per 1 maart stopt en je zegt dan ook nog dat je
doorgaat tot de laatste werkdag dan komt onvermijdelijk 29 februari in beeld. Ik dacht aanvankelijk 26
februari maar ik was vergeten dat 2016 een schrikkeljaar was. Dus vandaar 29 februari en daarbij
werd de vraag gesteld welk deel van het afscheid doen we op de 29 ste. Dat zijn ze allemaal geworden.
Deze dag is begonnen met een korte bijeenkomst met het college. Gevolgd door een mooie lunch
bijeenkomst met alle medewerkers en het is niemand ontgaan de afgelopen jaren hier zijn stevig
geweest zeker ook voor de organisatie. Maar in een opgewekte sfeer met hartverwarmende reacties
en creatieve optredens. Afscheid nemen doet dan goed. Wij hebben een gemeentesecretaris die
basgitaar speelt en in de organisatie zijn nog veel meer muzikale talenten. En zij hebben een mooi
optreden verzorgd. Nu aansluitend een buitengewone raadsvergadering met aansluitend een
informeel deel en vanavond is er nog een receptie voor alle inwoners en tot slot nog een informeel
samenzijn met de raad en daarna misschien nog met het college. Het zal voor negenen niet afgelopen
zijn denk ik. Daarna kunnen de schoenen uit. Bijzondere afmeldingen heb ik ontvangen. Iemand die
vandaag 12,5 jaar is getrouwd. Iemand die nu in Denemarken moet zijn omdat zijn kleindochter daar
vandaag twee wordt, is 8. En iemand met een vandaag jarige echtgenote, een strafbare relatie maar
als je het maal vier doet dan klopt het weer. Helaas ook afmeldingen wegens ziekte. De heer
Cornelissen was niet de enige er zijn er mee. En ook afmeldingen, we hebben dat hier ook gemerkt
dat maandag de schakeldag is in allerlei vergaderingen. De Bosnische ambassadeur is net ook al
genoemd. Hij zou aanwezig zijn, hij is na deze bijeenkomst aanwezig. Mooi als hij dit zelf had
bijgewoond. Prettig is dat ik nu in het Nederlands het verhaal kan doen. Pas las ik dat de gemiddeld
7

periode waarin een burgemeester in een gemeente werkzaam is, is teruggelopen naar ruim 5 jaar.
Vandaag ben ik precies 12,5 jaar burgemeester, 7,5 jaar in Heumen en 5 jaar hier. In totaliteit bezien
iets meer dan het gemiddelde. De raad werkt nu aan een nieuwe profielschets en ik heb de oude er
nog eens op nagelezen. Daarin stond dat Gemert-Bakel zich kenmerkte door eigenzinnigheid en
daadkracht. Ik denk dat het zo is gebleven. Ook stond er toen dat het politiek bestuurlijk klimaat als
stabiel was aan te merken dat heb ik in het begin niet meteen gemerkt en dat klopte ook want
mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zei het zelf ook al in de korte tijd na de profielschets was BING en
bommen erbij gekomen. Nu gelukkig heb ik het idee dat de politiek bestuurlijke stabiliteit er veel meer
is dan vijf jaar geleden. Wat voor burgemeester werd gezocht. Eentje die bij de gemeenschap past,
die zich gemakkelijk beweegt in allerlei gezelschappen, ook eentje die wethouders de ruimte geeft, die
zijn handelen aanpast ten behoeve van een optimaal effect. Die een stevig debat niet schuwt, die een
goed duaal samenspel stimuleert, relativeert, humor heeft, verbinder is en ook de zeven kernen van
onze gemeente met elkaar in eenheid verbindt. Met oog voor verscheidenheid en eigenheid van de
kernen. Dat was al heel wat maar er was nog meer. De burgemeester dient zich binnen een jaar in de
gemeente te vestigen. Dat was niet alleen wettelijk verplicht en een eis van de raad maar ook een
wens van ons. Graag wilden wij terug naar Brabant en ook nog een bouwen en wel modern. Zoals u
weet is het niet zover gekomen, de eigen woning kon niet worden verkocht en werd het opnieuw een
jaar pendelen nadat ik de woning die ik van de gemeente gehuurd had werd verkocht. Er was nog iets
in de profielschets. De nieuwe burgemeester moest de functie niet zien als eindfunctie. Daarvan heb ik
toen gezegd als die wens echt heel hard is dan is het toch beter om een jongere kandidaat te zoeken
want bij de start zou ik ruim 58 jaar zijn. En het leek me niet voor de hand liggend dat ik zes jaar laten
nog een nieuwe periode zou ambiëren want dan kom je al gauw op zeventig uit op het einde van de
tweede termijn. Na vijf jaar moet daarover duidelijkheid komen en die is er nu, dit afscheid. Toen ik het
eind vorig jaar thuis zei leverde dat een spontane reactie van mijn dochter op die zei, dan kun je met
oud en nieuw gewoon een borrel meedrinken. En er was nog een advies van iemand van defensie die
recent met pensioen was gegaan, blijf regelmaat houden. Van maandag tot vrijdag van alles blijven
doen en in het weekend vrij. Hem heb ik gezegd dat ik me dan geen zorgen hoef te maken want die
regelmaat is er nooit geweest. Een 24 uurs bereikbaarheid, veel verplichtingen in het weekend maar ik
heb ze nooit als een last ervaren. De laatste maanden heb ik het aantal uren zo toch maar eens een
keer wat bijgehouden. En dan kwam je op aantallen van dik 60 tot 70 uur per week reistijd niet
meegerekend. Ik heb er thuis nooit klachten over gehad. Daarvoor dank. Vanaf morgen loop ik wat
meer in de weg en hopelijk blijven klachten dan ook uit. Daar ga ik van uit al was het alleen maar
omdat ik schrok van de opmerking van iemand die zei dat nu het eeuwig weekend kon beginnen. Dat
hoop ik oprecht niet. Vorige week hoorde ik op de radio dat iemand een puzzel van 33.000 stukjes in
elkaar had gelegd. Daar had hij 13 maanden voor nodig gehad. Ook dat heeft niet mijn voorkeur.
Gelukkig dienen de eerste nieuwe activiteiten zich al aan. Een paar dagen naar Srebrenica en ik wil
het toch even noemen want in de krant heeft er iets over gestaan en de volgende dag kreeg ik vragen
alsof ik daar naar toe zou emigreren. Dat is het niet, het zijn slechts een paar dagen om even kort mee
te denken maar ik zie daar wel naar uit omdat daar toch een bijzondere relatie ligt. Grote wens is om
enige tijd waarnemend burgemeester te zijn. Dat duurt geen zes jaar maar er zijn natuurlijk heel veel
kapers op de kust. Het worden dan weliswaar weer forse werkweken maar daarin meteen en dat is het
grote voordeel het voorrecht overal aanwezig te zijn. Toegelaten te worden in privé omgevingen van
mensen en met hen in gesprek te gaan. Precies dat deel van de werkzaamheden droeg er aan bij dat
ik met groot genoegen mijn burgemeesterschap heb vervuld 12,5 jaar lang en tijdens mijn studie wilde
ik maar één ding, bij de overheid werken. Dat is gelukt en dat is in totaal nu bijna 39 jaar lang. Een
periode waarin het lokaal bestuur steeds meer onder druk is komen te staan. En ik hoop dat een
commissie onder leiding van de Commissaris van de Koning en met VNG en Nederlands genootschap
van burgemeesters samen met goede aanbevelingen komt binnenkort. Een periode ook waarin de
overheid sterk is veranderd. Toen nog statisch, nog erg Thorbecke en bezuild maar met een bevolking
die zich vertegenwoordigd voelde. Hoe is het nu, dynamischer, ontzuild, individualistischer een
toenemend populisme. Indek gedrag, een overheid die vaak zegt transparant te willen zijn maar het
even zo vaak minder is. Burgers die een bedenkelijk laag vertrouwen uitspreken in de politiek maar
gek genoeg nog wel vaak in de burgemeester. Bij mijn vertrek in de vorige gemeente zei ik dat er
meer boeken zijn geschreven over het ambt van burgemeester dan er burgemeesters zijn, dat geldt in
middels zeker want er zijn boeken bijgekomen en gemeenten verdwenen. Dan moet er toch iets aan
de hand zijn. Opvallend is dat de bevolking van de burgemeester verwacht dat hij of zijn onpartijdig,
onafhankelijk en integer is en daarom zoals onze Commissaris van de Koning zei een laag politiek
profiel moet hebben. Daar tegenover staat dat burgemeesters steeds meer bevoegdheden krijgen en
doorzettingsmacht. Tegengestelde ontwikkelingen dus te vergelijken met het misverstand dat veel
mensen denken dat de burgemeester de baas van alles is maar de realiteit is een hele andere.
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Eenzelfde dubbelheid is te zien als zich een calamiteit voordoet. Een stevig optreden wordt verwacht
maar afgerekend wordt op de kennis van a, het incident. Een ding staat als een paal boven water en
dat is dat de bevolking verwacht dat de burgemeester rustig blijft, wegblijft van politiek gekrakeel. Zo
heb ik willen werken en zo kan ik terugzien op vijf intensieve maar ook hele mooie jaren hier in
Gemert-Bakel. Heel veel zal ik gaan missen, geen contacten meer met de politie die ondanks de
reorganisatie kans zag om 2015 met voor deze gemeente uitmuntende cijfers af te sluiten. Heini
Cornelissen, graag bedankt voor wat je net zei. Je stem deed het goed. Ik meen beluisterd te hebben
dat jij onze samenwerking op prijs hebt gesteld. Ik vond dat ook maar niet alleen met jou, dat was op
alle niveau’s. Met Frans Heerens, Frans van Leeuwen, met jou en Sjaak beiden relatief nieuw maar
meteen volledig en van alles en nog wat op de hoogte in het nieuwe, in jullie basis team. En natuurlijk
met Freddy Nieuwkerk en daarvoor Paul Muskens en met de wijkagenten. Ik vond het mooi Heini wat
je net zei ik vond dat ik hen te weinig ontmoette en dat zij juist die weinige bijeenkomsten zeer op prijs
gesteld hebben dat er alle tijd voor genomen werd. Ik hoop dat mijn dank aan hen door jou
overgebracht kan worden. Het hele korps, alle politiemensen wil ik hartelijk danken voor hun inzet,
maar ook het OM. Er kon goed als driehoek gewerkt worden. De tip om vrijwilliger te worden bij de
politie daar ben ik jarenlang bestuurslid geweest van de landelijke organisatie voor politievrijwilligers,
daar zat toen een maximum leeftijd aan. Die ben ik ruim voorbij, maar we gaan het na. Ik wil ook de
heer Brons, Rob, directeur van de veiligheidsregio hartelijk danken. Hij was nog maar net begonnen
en meteen al op de nieuwjaarsreceptie in De Rips van nabij, je hebt het ook niet onvermeld gelaten,
heb je de regionaliseringsdiscussie hier meegemaakt. We hebben het daar in de commissie uitvoerig
over gehad. Ik ga er verder niet op in. Het enige wat ik ervan zou willen zeggen is dat ik toch het idee
heb gekregen dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd om het vertrouwen weer terug te brengen.
Ik sluit overigens niet uit dat over de first responder nog wat afstemming gaat volgen. De afgelopen
jaren waren er heel veel veranderingen bij de brandweer. Gemeenten kwamen wat meer op afstand
en de relaties met onze drie posten soms wat onder druk. Van belang blijft dat direct contact tussen
posten en burgemeester. Ik hoop dat dat ook in de nieuwe structuur zo kan blijven. Dank uiteraard
aan alle brandweer vrijwilligers voor al hun inzet. Aan hun commandanten tot en met Jan Geerts aan
toe, Erwin Baron, Thijs Verheul, Ton Emmen dank aan iedereen voor de prettige samenwerking. Er
was meer samenwerking in de regio die de afgelopen jaren niet altijd rustig verliep. SRE werd MRE.
Het is een korte zin maar er ligt een wereld achter. Mevrouw Wiggers wil ik danken voor haar inzet
ook bij ons in de commissie vergaderingen. Er is de samenwerking in De Peel. Mevrouw Blanksma
had het er al even over. Die samenwerking heeft de laatste tijd toch wel heel veel aandacht in de pers
gekregen. Dat was terecht. Ik denk dat we met elkaar te lang geprobeerd hebben op alle terreinen te
willen blijven samenwerken en dat is niet gelukt. Wat dat zal betekenen voor de klankbordgroep maak
ik niet meer mee. Maar op tal van terreinen blijft de samenwerking gewoon doorgaan en gewoon
goed. Het bedrijfsleven verwacht niet anders van ons. Samen moeten we hard blijven werken aan een
goede bereikbaarheid van onze regio en De Peel is gebleven wat ie altijd was een natuurlijke eenheid.
De burgemeester van Helmond, mevrouw Blanksma, Elly, dank voor je woorden in relatie tot het
bovenstaande maar ook namens de burgemeesters kring. Bij mijn afscheid in Heumen heb ik gezegd
dat de kring daar nooit zo divers van samenstelling zou kunnen zijn als de kring hier. De pluimage was
daar zeer uiteenlopend en toch trek ik die woorden in want ook hier was het gezelschap zeer
uiteenlopend maar daardoor ook een kring die ik zal gaan missen. Je noemde het de institutionele
eenzaamheid een heel moeilijk woord voor dingen waar we allemaal wel eens tegenaan lopen van de
knelpunten die er zijn. Je kunt er eigenlijk met niemand over praten en dan is het toch altijd prettig als
er een burgemeesterskring is waar je die ervaringen met elkaar kunt delen. Ik wil nog wat zeggen over
de peel driehoek en de bestuurlijke regiegroep. In beide vergaderingen moest ik je vervangen als jij
was verhinderd. Je hebt een hele drukke agenda en ik dacht en hoopte dat ik je vaak zou moeten
vervangen. Het is er niet van gekomen. Ik dat jij de agenda’s van de beide gremia en zeker naar mate
ze wat langer bestonden zodanig interessant vond dat je voorkeur gaf om daar, waar je het vandaan
haalde weet ik niet, de tijd aan te spenderen. En de vervanger is vervanger gebleven met slechts een
paar uur actie. Dank voor je inzet en samenwerking en voor de prettige contacten in de
burgemeesterskring. Het college het vorige college bestond uit louter mannen en ineens kwamen er
twee vrouwen bij die heel snel volledig waren ingewerkt. Vier wethouders kende het college maar ze
waren er voor 3,2 Fte. Als ik dan kijk hoe er gewerkt is dan heb ik het niet over 3,2 Fte dan heb ik het
over een aantal uren wat vier volledige werkweken ruimschoots overstijgt. Dan is 0,6 ten opzichte van
een meer dan volledige werkweek dat is dan een uitstekende inzet en betrokkenheid. Dat geldt voor
alle wethouders. Ik denk dat we kunnen spreken van een hardwerkend college met telkens de wil om
eruit te komen. Ik heb Srebrenica genoemd, een nieuwe beperkte activiteit maar je weet nooit wat er
uit voorkomt. Wat mevrouw van Extel zei, ik vond een aspect nog wel bijzonder. Dat sprong er echt uit
en ik denk, zo is het misschien toch wel geweest. Het is vaker genoemd. Een hekel hebben aan ruzie,
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liefst de verbinding willen zoeken en als je dan ook voorzitter van een college mag zijn waarin allen
het eerst het woord willen voeren. Dat was zo. Het geeft de gedrevenheid aan. Ik heb altijd het idee
gehad er moet ook plaats voor zijn want als je gaat afhameren, jij eerst en jij eerst dan wordt de ruzie
alleen maar groter. Dus ik denk dat het goed is geweest. Het enthousiasme heeft altijd hoogtij gevierd.
Ik heb dat zeer gewaardeerd. Het multitasken wat we in het college deden zo nu en dan was er ook
nog wat bilateraal contact bij de vergadering. Het is altijd maar zo uitgelegd als dat zo gebeurt en het
hindert de besluitvorming niet dan kun je in beperkte tijd heel veel doen. Ik vond die sfeer een
bijzondere maar daardoor misschien ook wel een hele mooie. Dank voor jullie samenwerking. De
gemeentesecretaris Bert Jansen daaronder begrepen. De raad, bij uw installatie in 2014 zei ik dat het
mijn grote wens was de contacten met u als fractie en individueel te willen verstevigen. Ik hoop dat
met de opsomming wat anderen net al gezegd hebben en wat ik net genoemd heb begrip te mogen
vragen voor het feit dat ik vind dat me dat in onvoldoende mate is gelukt. Maar wat ik zie is een raad
die bergen werk verzet, die zich ook zeer betrokken voelt. Er is humor, er is ook de wil om er in
gezamenlijkheid uit te komen. Er is zelfs een situatie dat gesproken wordt over de grote coalitie en de
kleine coalitie, de grote coalitie 18 raadsleden weten zich vertegenwoordigd in het college en er zijn
drie fracties van in totaal drie leden en die worden toch in hoge mate overal bij betrokken tenminste
dat is de indruk die ik telkens krijg. Ik denk dat het een goede situatie is en ik ben blij dat we in die
fase verkeren. Wat ik ook wel zie en ik zou bijna de discussie over de veiligheidsregio gaan beginnen
is dat de raad een dusdanig grote betrokkenheid heeft dat het daardoor soms wel een lijkt dat er
wellicht ook iets te veel op de stoel van de uitvoering wordt gezeten. Maar goed daar ga ik me niet
meer over uitlaten. Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij), Wilmie, dank voor wat je zei. Dank ook voor
het hele mooie cadeau namens de raad en de hamer ga ik opzoeken. Dames en heren u merkt dat ik
aan het afronden ben. De afgelopen jaren is diep ingegrepen vooral financieel. We komen van ver
maar doen nu gelukkig regionaal weer volop mee vanuit de raad, vanuit het college en ik probeer het
zelf ook te doen. In de kranten werd mijn laatste nieuwjaarstoespraak betiteld als hoopvol. Ik denk dat
het klopt. Ik hoop dat deze mooie gemeente Gemert-Bakel elk jaar weer iets verder de goede kant op
beweegt. Veel ga ik missen, het carnaval in vijf jaar maakt ik het zes keer mee en dat beviel
uitstekend. Het was feest maar ook meer dan dat. Dat bleek dit jaar met de storm. Elke club voelde
zich erg verantwoordelijk. De koninklijke onderscheidingen, de vele bezoeken aan de vijftig en zestig
of zelfs meer jaren gehuwden, de huldigingen, de promoties met steeds weer die gastvrijheid en
openhartigheid om van te genieten. Daarvoor wil ik iedereen heel erg bedanken en dat is oprecht.
Geen 4 mei herdenking, veteranen dag en naturalisatie ceremonie meer. Geen bijeenkomsten met
onze drie fantastische gildes meer. Met hun onderlinge competitie. U heeft de uitnodiging voor
vandaag gezien. U zag daarin wellicht een onvolkomenheid maar dan was dat zeker een andere dan
die een van de gildes zag. Dat gilde zag een foto waar twee andere gildes wel opstonden en voor hun
gemoedsrust wil ik gezegd hebben dat ik met het, op de foto ontbrekende gilde als enige gilde naar
Duitsland ben geweest. Toen bekend werd dat ik per 1 maart zou vertrekken hebben wij veel
hartverwarmende reacties ontvangen. Omgekeerd blijf ik dierbare herinneringen houden aan de tijd
hier in Gemert-Bakel. Tot gisteren in De Rips waar de verkorte versie van de film over wereldoorlog 2
in het verleden van De Rips hebben bijgewoond. In totaal is het een film van 10 uur. De verkorte
versie duurt toch nog lang en deze was zeer indrukwekkend. Als u in de gelegenheid bent, misschien
niet allen uren, kan ik hem zeer aanbevelen. Al die indrukken bij elkaar, al die herinneringen die wij
blijven behouden ik wil u daarvoor mede namens Carolien hartelijk danken. Geachte leden van de
raad, leden van het college van B&W we werken in een duaal stelsel maar met maar één voorzitter
van de raad en één voorzitter van het college. Als die voorzitter stopt dan valt dat in twee delen uiteen.
De vicevoorzitter van de raad en de loco burgemeester. Om dat te symboliseren had ik de
voorzittershamer willen overhandigen aan de heer Verkampen (CDA) en de keten aan mevrouw Van
Extel. Maar de hamer is nu in goede handen van de heer Verkampen (CDA) Ik kan ook zeggen dat
deze hamer de afgelopen jaren weinig te lijden heeft gehad of met korte of lang ij was. Ik ben er
buitengewoon zuinig op geweest of gewoon gezegd ik heb hem nooit gebruikt. In tegenstelling tot de
mooie ambtsketen. De bereikbaarheidsregeling heb ik al overgedragen aan loco burgemeester Anke
van Extel. De ambtsketen wil ik nu aan haar overdragen en ik zou het mooi vinden om de voorzitter te
vragen met de hamer hierheen te komen dan dragen we die ook nog even over. De keten wil ik de
rest van de dag nog dragen, het mag nog tot twaalf uur. Dank.
Applaus.
De vicevoorzitter Bedankt Jan, bedankt mijnheer van Zomeren, u had mooie woorden voor iedereen.
De symbolische handeling vond ik mooi. Ik probeer het nu op een goede manier af te sluiten. Na de
sluiting volgen nog enkele huishoudelijke mededelingen. Ik verzoek allen nog even te blijven zitten. Ik
wil de raad vragen te gaan staan voor de sluiting.
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Sluiting.
De voorzitter verzoekt allen te gaan staan en sluit de vergadering met een moment van stilte.
Aldus voor kennisgeving aangenomen in de openbare raadsvergadering gehouden op 10
2016.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,
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maart

