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1. Opening en welkom door de heer Verkampen, plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De heer Verkampen (CDA) opent de vergadering met een moment van stilte.
Er is een bericht van verhindering. Mevrouw van Dijk (CDA) is afwezig zij had andere verplichtingen.
Ik wil graag iedereen van harte welkom heten en speciaal degene waar het vandaag om draait en dat
is ridder van Veen. Ik wil hem feliciteren met zijn mooie onderscheiding die hij heeft gekregen voor
zijn jarenlange inzet voor de publieke zaak. Gisteren is deze opgespeld door de voorzitter van de
tweede kamer. Verder heet ik welkom, mevrouw van Veen, zoon Bart en dochter Eveline, ouders en
schoonouders van Michiel maar bijzonder ook de oma van Michiel, mevrouw Reinders en zijn tante
die samen vanuit Groningen helemaal naar Gemert zijn gekomen. Verder kan het in Nederland qua
kilometers bijna niet uit elkaar. Een bijzonder welkom ook aan de Commissaris van de Koning de heer
Van de Donk, de plaatsvervangend kabinetschef mevrouw Kienjet van Horen, onze oud
burgemeesters de heer Martijn, de heer van Maasakkers, de heer van Zomeren en de heer van
Diessen en hun partners, de overige burgemeesters en collegeleden van de omliggende gemeenten.
De gasten van de heer Van Veen, de vertegenwoordigers van de politie Zuidoost Brabant, de
vertegenwoordigers van de veiligheidsregio Zuidoost Brabant en van de generaal luitenant Best
kazerne, ook allen van harte welkom. Verder een welkom aan de vertegenwoordigers van de
dorpsraden, de vertegenwoordigers van de gilden maar uiteraard ook de raadsleden, de collegeleden
en de aanwezige commissieleden. Ook de overigen van harte welkom. Een speciaal welkom aan de
kijkers thuis. Omdat we zo’n goede omroep hebben kunnen zij alles volgen. Welkom iedereen we
maken een fijne bijeenkomst van. Voordat we verder gaan met de agenda wil ik eerst iets vertellen
over de prachtige kunstwerken die hier in de raadszaal hangen. We hebben de schoolkinderen in
onze gemeente gevraagd om iets moois te maken als welkom voor de nieuwe burgemeester. We
hebben prachtige stukken ontvangen zoals jullie kunnen zien. De zes basisscholen, ’t Einder, ’t
Venster, de Petrus Dondersschool, en de Berglaren uit Gemert, de Kleine Kapitein uit Bakel, Klein Erf
uit de Mortel hebben de stukken ingestuurd. Zij hebben ook een aanbod gedaan bij de nieuwe
burgemeester dat ze willen helpen met lintjes doorknippen. Dat leek wel leuk. Er zijn vele mooie
wensen van de kinderen. Ik wil er een paar met u delen. De eerste was, ik wens dat je heel lang leeft
en veel geld krijgt. Ik wens dat het goed komt met de burgemeester. Ik wens dat je veel geld verdient
en daarvan een tractor kunt kopen. Ik hoop dat je een goede burgemeester bent. Ik wens je veel
gezelligheid en een fijn leven. Ik wens dat je erg rijk wordt. De beste vind ik toch, ik hoop dat je een
goed leven in Gemert-Bakel hebt. Deze laatste wens van een van de kinderen wil ik graag
onderstrepen want dat is niet wat we jou toewensen maar je hele familie. Ik hoop dat je een goed
leven in Gemert hebt.
2. Voorlezen van het Koninklijk Besluit door de raadsgriffier, de heer Van Boxtel.
De heer van Boxtel Geachte raad dat is de aanhef van het bericht waarmee op 25 november de
commissaris van de koning in de provincie het Koninklijk Besluit van 17 november aan u toestuurt.
Het Koninklijk Besluit luidt als volgt: Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Besluit van 17 november 2016, no. 2016002019
houdende benoeming van een burgemeester in Gemert-Bakel. Op voordracht van Onze minister van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2016, nr. 2016-0000718733, DirectoraatGeneraal Bestuur en Wonen/Directie Democratie en Burgerschap/ afdeling Politieke Ambtsdragers;
Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: met
ingang van 1 december 2016 te benoemen tot burgemeester der gemeente Gemert-Bakel:
De heer M.S. van Veen te Cuijk. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast
met de uitvoering van dit besluit. Wassenaar, 17 november 2016 mede ondertekend door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3. Toespraak commissaris van de Koning, de heer prof. Dr. Van de Donk, gevolgd door beëdiging.
De heer Van de Donk Geachte leden van de raad maar vooral toch vanavond beste Michiel, Caroline,
Bart en Eveline, spannend zo in het midden, meneer en mevrouw van Veen, meneer en mevrouw
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Bardoel, mevrouw Reinders wat geweldig dat het moment er nu eindelijk is. Ik heet ook van harte
welkom in het bijzonder de oud burgemeesters van deze mooie gemeenten en ook de tot nu toe
waarnemend burgemeester de heer van Diessen. René misschien dat ik op deze plaats toch nog even
mag zeggen hoe dankbaar ik ben dat je dat waarnemer schap met zoveel verve hebt vervuld ook in
deze gemeente. Zeer veel dank maar nu komt er een einde aan want vanavond beëdigen wij de
echte nieuwe burgemeester van de mooie gemeente Gemert-Bakel. Staat u mij toe ook nog een
woord van dank uit te spreken aan de vertrouwenscommissie samengesteld uit uw raad met
adviseurs daarbij met wie ik buitengewoon heb kunnen samenwerken in een proces dat leidde tot de
benoeming van de heer Van Veen. Een nieuwe burgemeester dat is altijd in een gemeente een
buitengewoon belangrijk moment. Niet omdat het alleen om de burgemeester gaat maar het gaat
om ons allemaal hier. Om alle inwoners van de gemeente. Daarom is het in Nederland ook zo mooi
dat wij een burgemeester hebben die ook van alle inwoners is. Niet van slechts een deel dat op hem
stemde maar van iedereen. Voorgedragen door de raad, benoemd door de Kroon. In die
kroonbenoeming gebeurt iets bijzonders. Dat is niet alleen maar symbolisch. Als u fan bent van
Netflix, uw commissaris is dat, raad ik u aan om eens te kijken naar de prachtige serie The Crown,
waar de jonge dan nog prinses Elisabeth les krijgt van een van de hoogleraren. In de lessen aan de
dan aspirant koningin gaat het over het verschil tussen efficient en dignified. Efficient staat voor het
bestuur zoals we het alle dagen moeten doen, organiseren, het werk, dat doet een burgemeester
natuurlijk ook met u hier. Dignified staat voor de tijd dat in die kroon, in die burgemeester net iets
meer zit dan alleen maar het praktische, het organisatorische, daar zit ook het institutionele in. Een
burgemeester staat voor waarden, daarom gaan we zo dadelijk ook de grondwet erbij halen om u te
beëdigen. Dat is geen vrijblijvend moment. Misschien mag ik het deze dagen in onze samenleving
nog eens extra hardop zeggen wij zijn een samenleving die gebouwd is op waarden, die die waarden
hoog moet houden, moet onderhouden en dat betekent dat er veel gesprek en debat over mag zijn
maar in de essentie van de erkenning van die waarden ten diepste de menselijke waardigheid van
alle mensen in onze samenleving dat we daar pal voor moeten staan. In het ambt van burgemeester
gebeurt meer dan alleen maar de vraag om dingen te organiseren. Het is een ambt, het woord zegt
het al dat voor die waarden staat en dat is een prachtig ambt ook in een tijd dat het moeilijk is,
misschien wel juist in een tijd dat het moeilijk is. Gemert-Bakel krijgt een nieuwe burgemeester die
daar verschrikkelijk veel zin in heeft om met u samen deze gemeente te besturen, om met u samen
van die Peel wat moois te maken, die verder te ontwikkelen. Een burgemeester die veel ervaring
heeft, die geroepen is tot het ambt en die er verschrikkelijk veel zin in heeft en voldoende voorbereid
is om het ambt ook echt te gaan doen. Jarenlang wethouder, politieke ervaring in Den Haag maar
vooral iemand die snapt wat er in deze tijd nodig is. Verbinding tussen mensen in stand houden met
het oog op het algemeen belang dat ook in deze gemeente moet worden gediend. Dat vraagt om
soms lastige besluiten, moedige besluiten door u gemeenteraad en u krijgt dus een nieuwe voorzitter
waarvan u mag verwachten dat die vanuit de algemene verantwoordelijkheid misschien ook wel eens
tegen u zegt, wacht nog eens even is dit eigenlijk wel conform de grondwet, de wet en regelgeving
want u bent bestuursorgaan en niet alleen een politiek orgaan. U bent ingehuurd om het met elkaar
oneens te zijn maar de besluiten die u draagt zijn een besluit van een bestuursorgaan en een
burgemeester is toevertrouwd om de kwaliteit ook in die zin van uw besluiten te borgen te
ontwikkelen en verder te bevorderen. Het is in een samenleving waarin we soms ongeduldig
geworden zijn en de burger soms als een soort klant van het openbaar bestuur zijn gaan zien, dat
woord klopt natuurlijk helemaal niet, wel een iets wat je extra moet beklemtonen. Dat geldt ook
voor u als raadsleden. Ik realiseer me maar al te goed dat het soms ingewikkeld is. Burgers eisen
soms dingen van u waarvan ze ook wel weten dat het eigenlijk niet kan en gedragen zich als
consument. U mag ze dan best eens tegenspreken mede op gezag van uw burgemeester dat ook een
burger zijn eigenbelang soms opzij moet zetten om het algemeen belang te accepteren als van
grotere waarde en betekenis voor de ontwikkeling van deze gemeenschap. Uw burgemeester
verzinnebeeldt het algemeen belang maar geeft uiteraard volop ruimte in deze raad en democratisch
debat/dialoog. En mag ik er ook in deze tijd bij zeggen dat het debat en de dialoog zich niet moet
beperken tot deze raadszaal. Steeds meer maken we mee dat burgers buiten weliswaar niet op
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traditionele manier met de politiek verbonden zijn maar wel degelijk meningen hebben of gevoelens,
of frustraties en we komen ook boosheid tegen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op u, op ons
allemaal hier om die burgers die denken doe ik nog wel mee, ben ik er nog wel mee verbonden om
die misschien op wat onconventionele manieren bij die democratie te betrekken. Als we die
verliezen, verliezen we alles. Daarmee heb ik geen makkelijke boodschap, noch heb ik makkelijke
oplossingen maar ik zie wel dat zelfs binnen het huidige kader van de gemeentewet, en ook u
burgemeester kunt die mogelijkheden stimuleren, er veel meer mogelijkheden zijn om onze burgers
echt te betrekken bij het bestuur dat ook hun bestuur is. We moeten de situatie niet hebben en die
moeten we zelfs vrezen dat er soort dubbel democratie bestaat die van de gekozen politici en die van
de burgers, het volk. Dat is een valse tegenstelling die niet bestaat en als die gekoesterd wordt dan
leidt die, dat zien we in de geschiedenis, tot grote ongelukken. Dames en heren burgemeester zijn
wordt wel gezegd, is soms een eenzaam ambt. De institutionele eenzaamheid. Natuurlijk is het zo dat
het af en toe lastig is en dat je uiteindelijk als burgemeester Michiel, alleen voor belangrijke besluiten
staat ook voor besluiten die niet meteen op applaus kunnen rekenen. Weet dan dat ik als
commissaris en de kabinetschef er zijn om te sparren maar zoek ook vooral in je eigen kring, en ik zie
dat veel collega burgemeesters hier zijn, ruimte om collegiaal overleg te plegen. Want de
institutionele eenzaamheid kan ook een keuze zijn die voortkomt uit het feit dat ook in die kring de
dialoog af en toe niet voldoende open met elkaar wordt gevoerd. Dat kan best, het is veilig om
dilemma’s en lastige kwesties voor te leggen en die zijn er voldoende, ook hier in deze prachtige
gemeente met hele oude roots. Vorig jaar mocht ik in Bakel zijn 1300 jaar ervaring met
gemeenschapszin en samen aan de toekomst werken. Het zit hier heel goed en het zit hier heel diep.
Er zijn ook lastige vragen. De Q-koorts heeft ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt die we
misschien niet allemaal even helder zagen. Er is een debat gaande over de toekomst van onze land
en tuinbouw die Brabant zo groot hebben gemaakt maar waarvan we nu zien dat er echt dingen
moeten gebeuren om samen naar een nieuwe toekomst te gaan. Dat leidt tot lastige discussies, dat
leidt tot spanningen. Maar ook dan weet ik één ding een open dialoog, een debat waar de
burgemeester vaak een bijzondere rol speelt in de zin van dat mensen bij elkaar moeten worden
gebracht en er toch verbonden moet worden een prachtig ambt in die zin ook om die opgave hier in
de Peel aan te kunnen. En als ik de Peel noem wil ik het nog eens een keer en ten derde male zeggen
een prachtige streek, hij wordt niet voor niets genoemd in het mooie lied dat Guus Meeuwis over
Brabant zingt. De Peel, de Kempen, de Meijerij, u kent alle woorden. Het is ook een opdracht om te
zorgen dat die Peel als zodanig erkend wordt en dat de mensen van de Peel en de mensen in de Peel
weten dat ondanks het feit dat er verschillende gemeentes zijn er samen wordt gewerkt aan een
toekomst die met zorg, die met economie, die met grote vragen die we hebben gezamenlijk wordt
opgepakt. Prachtig als dat ook van u mag afhangen meneer Van Veen, de nieuwe burgemeester,
want burgemeesters mogen daar, alhoewel de raden daar ook hun verantwoordelijkheid moeten
nemen, niet ontbreken. We hebben veel te doen in Brabant, er is veel werk aan de winkel. Ik kan niet
alles noemen wat er moet gebeuren vandaag maar er zijn wel een paar accenten die ik heb willen
zetten. Ik weet dat je met enthousiasme die taak op je gaat nemen. je hebt je voorbereid, je hebt er
echt zin in. Het is nu tijd voor de beëdiging. Ik zal dat heel graag doen. Ik wil vragen aan u allen te
gaan staan.
"Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk
of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen."
De heer Van Veen Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Van de Donk feliciteert de heer Van Veen. Hij legt uit dat alle nieuwe burgemeesters in
Brabant een klein boekje krijgen met de overpeinzingen van Marcus Aurelius. Dat is voor op het
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nachtkastje om elke dag even aan de goede dingen van het bestuur te denken. Je kunt daar veel uit
leren. De traditie is als oma erbij is, dan krijgt zij de bijgaande bloemen.
De heer Verkampen (CDA) bedankt de Commissaris voor de mooie woorden en voor de beëdiging. Hij
verzoekt mevrouw Mr. Steeghs om namens de gemeenteraad het woord te voeren tot de heer Van
Veen.
4. Toespraak namens de gemeenteraad door mevrouw Steeghs.
Geachte heer Van Veen, beste Michiel. Namens de gemeenteraad en als voorzitter van de inmiddels
gewezen vertrouwenscommissie mag ik je vanavond van harte welkom heten als nieuwe
burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel. We zochten blijkens onze profielschets kort gezegd
als burgemeester een duizendpoot die van vele markten thuis is. En met je benoeming vandaag
vertrouwen wij erop deze duizendpoot gevonden te hebben. Al snel liet je ons als
vertrouwenscommissie zien dat je een sterke bestuurder en een snelle denker bent. Je bent
communicatief erg vaardig, komt rustig, eerlijk, overtuigend en betrouwbaar over. Je weet wat er
speelt en je laat je niet zo gauw iets wijsmaken. Je weet waar je het over hebt en wat je wil,
bovendien zei je, heb ik de beschikking over een groot netwerk waarvan je al gauw aangaf dit in het
belang van onze gemeente te willen inzetten. Wel wisten we in eerste instantie niet of dat we de
echte Michiel hadden gezien. Niettemin merkte ik wel dat je het erg spannend vond na het eerste
gesprek. Onze beraadslagingen in de vertrouwenscommissie waren nog aan de gang en “pling”, een
sms van jou, wanneer krijg ik een belletje. Poeh poeh dacht ik, die heeft er zin in. En ja hoor er kwam
een tweede gesprek. Je liet al snel meer van jezelf zien en dat liet een positieve indruk achter. Vanuit
een scherpe analyse met helikopterview en aandacht voor emoties liet je ons zien dat je in een
voorgelegde casus duidelijke keuzes maakt. Ondanks dat wij je het vuur na aan de schenen legden
nam je alle belangrijke facetten in je aanpak mee en liet je je communicatieve kracht goed zien. Je
bent er een met een boodschap die je vervolgens ook goed kunt overbrengen. Ook zagen wij in jou
een goede aanjager, iemand die proactief is. En je wilde graag in onze gemeente komen wonen.
Kortom de vertrouwenscommissie zag jou wel zitten. We hebben je dan ook unaniem aan de raad
aanbevolen omdat wij er van overtuigd waren en zijn dat je klaar bent voor het burgemeesterschap.
De raad nam onze aanbeveling over. Op 5 oktober tijdens de schorsing in de raadsvergadering vroeg
ik je dan ook of jij onze nieuwe burgemeester wilde worden. Het viel even stil aan de andere kant van
de lijn. Ja ja natuurlijk wil ik jullie burgemeester worden zei je, maar ik hoorde al snel een lichte
sirene op de achtergrond afgaan. Oh oh, dacht ik dat zijn waarschijnlijk de kinderen. Want ja, als je
vader besluit ergens burgemeester te worden en zegt daarom te moeten verhuizen dan zit jij als
zoon of dochter daarop echt niet te wachten als je geheel tevreden in Cuijk woont toch? En dan moet
je ook nog eens in de herfstvakantie als het notabene pokkenweer is ook nog eens verplicht gaan
kijken hoe leuk het hier is. Nou boeien, echt niet chill hè. Ja wij snappen dat wel. Maar ja Bart en
Eveline we zouden het toch wel heel erg fijn vinden als jullie met zijn allen hier in Gemert-Bakel
komen wonen. Want jullie papa kan het namelijk echt niet alleen. Daarom willen we jullie als
kinderen van Michiel en Caroline speciaal welkom heten. Bart van jou weten we dat je erg goed kunt
voetballen en aangezien onze voetbalclub GVV ook een club van formaat is hopen we dat je daar snel
je draai zult vinden als je hier komt wonen. Om alvast in de stemming te komen en een beetje te
wennen hebben we dan ook een kleine attentie van onze voetbalclub speciaal voor jou. Eveline van
jou weten we dat je erg mooi accordeon kunt spelen en dat je een honkbal speelster bent. Dat treft
want we hebben hier een muziekschool waar lessen accordeon tot op hoog niveau worden gegeven
en een honk- en softbalclub die graag zo’n fanatieke meid als jij erbij zou hebben. Ook voor jou
hebben we een kleine attentie en wel van onze honk- en softbal club. En eerlijk gezegd het shirt wat
je krijgt is niet echt jou maat, maar dat komt omdat je mag kiezen of je een shirt, een trui of een
hoodie wilt en dan gaan wij dat voor jou regelen. En wat men zegt, achter elke sterke man staat een
sterke vrouw dus Caroline eveneens van harte welkom in onze gemeente en dank dat je Michiel de
ruimte geeft om zijn ambitie te kunnen verwezenlijken. We zien graag dat jullie met zijn vieren snel
jullie draai kunnen vinden in onze gemeente en onderdeel van onze gemeenschap zullen uitmaken.
Voor jou Michiel helaas geen cadeau. Wij hebben namelijk gisteren als raad onze begroting
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vastgesteld. En al ons geld is inmiddels geoormerkt, maar volgens mij heeft het college nog wel wat
voor jou bewaard. Betekent in ieder geval voor jou vanaf morgen voor wat ons betreft als raad dat er
veel werk aan de winkel is. Want niet alleen als gemeente maar ook als raad hebben we de naam dat
we pittig, een tikkeltje eigenwijs en eigenzinnig zijn. Dus doe je best. Hoe dan ook we vertrouwen
erop dat jij met je persoonlijkheid, je kennis en je netwerk en je communicatieve kracht gesteund
door de achterban thuis van toegevoegde waarde bent voor onze gemeente. Wees welkom en we
wensen je heel erg veel succes.
5. Overdracht ambtsketen door de heer Verkampen.
De heer Verkampen (CDA) vraagt Michiel van Veen naar voren voor de overdracht van de
ambtsketen. We hebben kunnen constateren dat de keten Michiel mooi staat. We hopen dat hij hem
met heel veel plezier kan dragen op heel veel mooie momenten in deze gemeente. In deze gemeente
zijn er heel veel momenten waar verwacht wordt dat de burgervader aanwezig is en in dat geval
denk ik dat hij hem nog heel veel mag dragen. Veel plezier ermee.
6. Toespraak namens de burgemeesterskring door de heer Mikkers.
De heer Mikkers Beste Michiel en Caroline, Bart en Eveline, geachte commissaris, geachte
gemeenteraadsleden en collegeleden, geachte aanwezigen en natuurlijk van harte welkom ook de
familie van Michiel en Caroline. Poeh, poeh, stond er op twitter, maandag een week geleden. Terwijl
je op twitter toch 140 tekens mag gebruiken om aan te geven dat je toch eindelijk benoemd bent als
burgemeester van Gemert-Bakel. Maar poeh, poeh, dat was het en iedereen moest maar snappen
wat het betekende. Vandaag dan eindelijk die installatie en het is voor mij als voorzitter van de
burgemeesterskring Zuidoost Brabant een eer om jou/jullie namens de collega’s welkom te heten als
nieuw lid van onze kring c.q. club. Je wordt van onze man in Den Haag onze man in Gemert-Bakel. Je
gaat van een ongeketende of ontketende politicus naar een bestuurder met keten. Als politicus werd
je verondersteld dat je snel reageert meteen je mening klaar hebt en kritisch bent over alles. En nu
word je burgemeester. Een andere rol. Meer onafhankelijkheid, boven de partijen staan, wel een
mening hebben maar wel in afstemming met de gemeenteraad en met het college. We moeten niet
alleen blind zijn voor de ontwikkelingen. Van de burgemeester wordt een steeds grotere
onafhankelijkheid verwacht terwijl de politieke afhankelijkheid steeds groter wordt. De raad als
hoogste orgaan is immers degene die heeft geselecteerd en ook over jouw functioneren uiteindelijk
gaat oordelen. En vanaf nu, net helemaal ben je echt de burgemeester. Je mag nog inwerken nog
vragen van onwetende eventjes stellen maar in functie en in rol ben je vanaf moment één dus vanaf
nu de burgemeester. En dan is het goed te weten dat er 20 collega’s in de regio je met raad en daad
bij willen staan. Je medeleden van de burgemeesterskring zuidoost Brabant. Een kring waar je
verplicht lid van bent maar waar je los van belangen of politiek in een bepaalde intimiteit worsteling
en zorgen kunt delen en waar tips kunt vragen aan collega’s. Burgemeester zijn is soms eenzaam de
commissaris zei het al. En dan is het goed om in de intimiteit van die kring dat ook te bespreken. En
nu dus burgemeester van Gemert-Bakel, een mooie baan in een mooie gemeente. Al zal ik
persoonlijk wel alvast mij excuus maken. Ik heb namelijk 25 jaar geleden het mooiste en het leukste
van Gemert weggehaald, mijn vrouw. Met haar ben ik over 2 jaar 25 jaar getrouwd en u zult
begrijpen dat ik thuis vaak hoorde over de straat, de Macro, d’n Axis of ’t Höfke. Misschien zeggen
deze woorden je nog niet zo veel maar dat komt vanzelf. Gemert-Bakel biedt de regio veel en dat zul
je de komende maanden wel merken. Je bent niet alleen burgemeester van Gemert-Bakel maar ook
van Zuidoost Brabant want dat is de wijze waarop wij in onze regio samenwerken, of zoals onze
commissaris altijd zegt door te delen kunnen we vermenigvuldigen. In deze regio delen we echt. Dus
jij bent, gefeliciteerd, nu ook de burgemeester van Brainport, van ASML in Veldhoven, van de markt
in Oirschot, van de Automotive Campus in Helmond, van de Peel, het bloemencorso in Valkenswaard
of de Brabantse dag in Heeze. Samen trots zijn op onze regio samen trots op de resultaten die we
maken en op onze regionale iconen. En toen had ik ineens een probleem. Jij wordt nu burgemeester
van Gemert-Bakel nieuw lid van onze club van ambassadeurs van onze regio en dan hoort het ook
dat er een bepaalde loyaliteit zit naar die regio en dan weet je; hij is supporter van FC Groningen!
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Leuk voor jou als privé persoon maar nu hoor je bij onze club. Vandaar dat ik een klein presentje heb
om de regionale loyaliteit te onderstrepen waarbij ik de woorden gebruik van ons clublied voor rood
wit gezongen, vol mannelijke kracht een lied voor ons allen want eendracht maakt macht. En als die
loyaliteitsconflicten toch voorkomen dan weet je het, dan kun je die delen in onze
burgemeesterskring. Van harte welkom.
7. Toespraak locoburgemeester mevrouw van Extel-van Katwijk.
Wethouder Van Extel-van Katwijk Geachte aanwezigen, geachte heer Van Veen, beste Michiel en
natuurlijk je familie Caroline, Bart, Eveline, ouders en schoonouders, tante en oma Reijnders. Ook
een bijzonder welkom aan de voormalige burgemeesters van Gemert, Bakel en Gemert-Bakel. De
heer Van Diessen, de heer Van Zomeren, ereburger de heer Van Maasakkers, de heer Van Beers en
de heer Martijn. Namens het college van Gemert-Bakel wil ik je van harte welkom heten in onze
mooie gemeente. Je bent net bij de gemeentegrens in Elsendorp opgehaald door een escorte van
politie en brandweer die je begeleid hebben naar de erehaag van onze gildes op het Ridderplein met
muzikale begeleiding. We hopen dat we hiermee een passend ontvangst voor je hebben geregeld. Je
begrijpt natuurlijk dat we dat niet iedere dag gaan doen. Je politieke loopbaan begon bij de VVD in
Cuijk. Vanmorgen heb ik nog even gesproken met je maatje, je college raadslid Caroline Langevaren
vanavond ook aanwezig. Periodes lang had de VVD 2 zetels maar bij de verkiezingen in 2010 werden
jullie in één klap de grootste partij met 4 zetels. Dit was mede te danken aan je goede en collegiale
manier van oppositie voeren. Met respect voor anderen en ook je goede kennis op de inhoud.
Misschien had de website ook wat geholpen. De site van de VVD Cuijk bleek namelijk gehackt te zijn
door een Turkse groepering. Er stond alleen een foto van Atatürk op. Dit leverde in ieder geval veel
media aandacht op. Vanaf 2010 werd je in Cuijk wethouder en daarna zette je je carrière voort als
tweede kamerlid voor de VVD. Eerder deze week heb je afscheid genomen van je werkplek in de
tweede kamer. Met het college hebben we je afscheid live gevolgd. Als kroon op je politieke carrière
tot nu toe ben je benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Een
ridder op het Ridderplein, beter kan toch niet. Voor ons als gemeente was het ook een wens om een
nieuwe burgemeester te hebben met een netwerk in het Haagse. Jij past prima in dit profiel. We zijn
zelf ook bij jou in Den Haag op bezoek geweest en hebben daar gezien hoe jij je daar als een vis in het
water voelde en je werk met veel passie en enthousiasme deed. Het Kamerlidmaatschap is zoals je
zelf had aangegeven het op één na leukste vak. Mijn eerste kennismaking met jou was tijdens de
sollicitatie procedure. Mijn eerste indruk was en is dat je een bevlogen persoonlijkheid bent en hart
voor de zaak hebt. Je voelt je prima in een pak maar waarschijnlijk loop je net zo gemakkelijk in een
trainingspak langs de lijn van het voetbalveld. Een burgemeester maar dus ook een burgervader. Op
de site van de VVD las ik dat je motto is met een praktische instelling dingen bereiken en dat is iets
dat ik zeker herkend heb. Een enthousiaste betrokken persoonlijkheid. Op 5 oktober was het dan
eindelijk zover. Je voordracht voor het burgemeesterschap in Gemert-Bakel werd bekend gemaakt.
En bij het laten zien van je foto bij de aanwezige personen op de publieke tribune hoorde ik, hij hi ‘ne
goeie kiejk. Na het nieuws stapte je direct in de auto voor een kennismaking met de raad, het college
en de lokale media. Deze spontane actie werd zeer gewaardeerd want iedereen was natuurlijk wel
nieuwsgiering naar je. Na deze korte kennismaking hebben we even moeten wachten maar vandaag
is het dan zover. Gisteren hebben we afscheid genomen van je voorganger René van Diessen. Hij gaf
Gemert-Bakel te hebben ervaren als een gemeente met veel dynamiek. Never a dull moment, dus
genoeg uitdagingen. Als college hebben we er zin in om deze uitdagingen gezamenlijk met je op te
pakken. Gisteren heeft de raad in ieder geval de begroting voor volgend jaar vastgesteld dus dat is
een mooi uitgangspunt om te starten. De eerste tijd van je periode als burgemeester zal vooral in het
teken staan van kennismaken. Kennismaken met de raad, de collega’s hier op het gemeentehuis en
natuurlijk de inwoners. In ieder van onze 7 dorpen staan mensen te popelen om je te leren kennen.
Daarnaast hebben we ook een groot buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Maar ook de komst van de 30.0000ste inwoner van onze gemeente zal realiteit worden in de
komende periode. En dat zou wel eens heel snel kunnen zijn. Als je heel snel verhuisd zou je zelfs wel
eens die 30.000ste inwoner kunnen zijn. Een bijzondere en unieke gebeurtenis voor jou als nieuwe
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burgemeester van onze gemeente. We hopen dat je je samen met je gezin hier snel thuis zult voelen.
En om je hierbij vast een handje te helpen hebben we een kennismakingspakket voor je
samengesteld. Hierin zitten onder andere een vlag, iets lekkers, maar ook een boekje over de fusie
van de toenmalige gemeentes Gemert en Bakel en een memory spel. Hierin komen alle plekjes van
de gemeente langs. Tijdens de sollicitatie procedure hebben we ook al gehoord dat je in GemertBakel rond bent gaan rijden om te kijken wat onze gemeente allemaal heeft dus wellicht kom je het
tegen in het memoryspel. Michiel het hele college kijkt er naar uit om samen met je te werken.
Samen gaan we initiatieven waarmaken voor een krachtig Gemert-Bakel. Ik wil graag afsluiten met
een citaat van een Chinese filosoof: ”Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer
een dag hoeven te werken.” Hopelijk heb je deze baan gevonden maar gisteren hebben we al kunnen
horen dat burgemeesterschap voor jou op één stond. Ik wens je namens het hele college heel veel
succes als burgemeester en ik hoop dat je samen met Caroline, Bart en Eveline hier snel je draai zult
vinden.
8. Overdracht leiding van de vergadering d.m.v. overhandiging voorzittershamer door plv.
raadsvoorzitter aan nieuwe burgemeester.
De heer Verkampen (CDA) nodigt de nieuwe burgemeester uit om naar voren te komen. Michiel ik
wil je graag de hamer overhandigen als symbool van overdracht van de macht hier in Gemert-Bakel.
Ik hoop dat je het met verve zult vertegenwoordigen, ik hoop dat je de hamer flink zult gebruiken.
We hebben een raad die er wel van houdt dat er vaart in zit en die er van houdt dat er gediscussieerd
wordt. Die niet altijd lief met elkaar om gaan maar het daarna wel weer samen eens worden. Ik hoop
dat je er aan bij kunt dragen dat het blijft zoals het op dit moment is, dat de meeste voorstellen
unaniem aangenomen worden. Veel succes ermee, alsjeblieft.
9. Toespraak burgemeester Van Veen.
De voorzitter Commissaris, leden van de gemeenteraad, college, genodigden, familie, oma, vrienden.
Mijn gezin en ikzelf zijn overweldigd door het ontvangst vandaag. Wat hier op het plein is gebeurd in
de toch wat koude omstandigheden was hartverwarmend, heel mooi om te zien. Maar niet alleen
vandaag, ook de felicitaties die na mijn voordracht als burgemeester van Gemert-Bakel via allerlei
kanalen tot ons zijn gekomen sterken ons in de wetenschap dat we het hier naar onze zin zullen
hebben en de getoonde gastvrijheid een vervolg zal krijgen. Ik wil de leden van de
vertrouwenscommissie nogmaals danken voor het in mij getoonde vertrouwen. Ook wil ik de
commissaris danken voor de tijd die hij heeft genomen om mijn sollicitatie en motivatie te
controleren en te beoordelen. Zonder het vertrouwen van deze mensen zou ik de Koning niet kunnen
bedanken die op 21 november mijn voordracht heeft omgezet in een benoeming. Ik zou willen
zeggen, dank daarvoor. Leden van de gemeenteraad ik ben in 1995 in Cuijk ooit de raadszaal
binnengelopen met een vriend van me. Het was mijn eerste kennismaking met de lokale democratie.
Ik zag de raadsleden en wethouders nog als mensen die ver bij mij vandaan stonden die in mijn ogen
gezag uitstraalden gepassioneerd politiek bedreven en besluiten namen over zaken die er in mijn
beleving wel of juist totaal niet toe deden. Ik ben me op dat moment in die oude raadszaal van Cuijk
eigenlijk al direct af gaan vragen of dat ook niet iets voor mij zou kunnen zijn. Commissielid, raadslid,
fractievoorzitter en jawel zes jaar later zat ik in de gemeenteraad en vier jaar later werd ik
fractievoorzitter. Herkenden inwoners in Cuijk de inzet en boodschap van mijn partij op dezelfde
wijze waarop ik de inzet van mijn voorgangers zag. Werden we vervolgens en het is al genoemd
tijdens verkiezingen daarvoor beloond en de grootste partij en werd de vraag gesteld of ik de
formatie wilde leiden maar ook of ik uiteindelijk wethouder zou willen worden. In volle overtuiging
heb ik in 2010 mijn gouden handboeien bij een goede werkgever, Stork Veco, afgeworpen en ben
daadwerkelijk wethouder geworden. Een besluit waarvan ik tot op de dag van vandaag geen enkele
spijt heb. Dienstbaar zijn, er zijn voor mensen, van nut zijn, maar ook besluiten nemen, daadkrachtig
zijn en verantwoordelijkheid nemen. Een inzet die de basis vormde voor een prima functionerend
college met twee burgemeester die daar in mijn ogen perfect bij pasten. En toch vertrok ik in
september 2012 naar Den Haag, de Brabantse VVD deed een beroep op mij. Het werk als raadslid en
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wethouder in Cuijk was niet onopgemerkt gebleven. Met als gevolg dat ik geheel ongepland
onverwachts van de ene op de andere dag wethouder af was en Kamerlid werd. Een voorrecht. Ik
richt mij specifiek op de raadsleden en collegeleden van deze mooie gemeente. Een voorrecht wat
niet uit te leggen valt. Het Binnenhof, de Tweede Kamer, ik heb het altijd de champions league van
de democratie genoemd. Maar ook, het is ook al gezegd, het op een na mooist denkbare beroep. Ik
stuurde niet voor niets in maart 2016 een sollicitatiebrief naar de Koning. Ik had al gehoord van Jan
van Zomeren zou vertrekken als burgemeester van uw gemeente. Een gemeente die ik al kende van
vroeger van de zwemvereniging Hydra met de irritant fluitende trainer en ook van de wedstrijden
tussen Gemert en JVC Cuijk. Maar ook en ik wil dat ook hier noemen, van mijn oud collega
wethouder Stoffels die altijd lovend over deze gemeente heeft gesproken. Een gemeente waarvan ik
dacht en wist dat wij daar met ons gezin zouden passen. In het oosten van Brabant waar mensen nog
naar elkaar omkijken en de betrokkenheid bij de samenleving groot is en ook eigenlijk alles is, natuur,
cultuur, sport. Het Brabants dorpse karakter en waar in mijn ogen slechts drie kleine dingetjes
ontbreken die ik niet allemaal kan oplossen. De eerste is de Maas, de tweede is de snelweg en
misschien zelfs wel het station. Maar wel een gemeente met kleinere actieve dorpskernen. Met ieder
zijn eigen charme, problematiek, gewoontes en verenigingsleven. Misschien nog wel het
belangrijkste, een diep gewortelde wens bij de inwoners om zich vertegenwoordigd te voelen in de
gemeente Gemert-Bakel. Representatieve democratie in optima forma waar het begrip
voorkeursstem nog altijd invloed heeft op de samenstelling van de gemeenteraad en waarmee de
term volksvertegenwoordiging ook echt vorm krijgt. Dat bepaalt volgens mij ook de kracht van het
bestuur. De kracht die gebaseerd is op draagvlak en besluitvaardigheid. En uiteraard, iedere
persoonlijke achterban is er een en dat maakt het maken van beslissingen voor een politieke partij
soms extra moeilijk. Dat is wel de basis gebleken voor het collegeprogramma dat hier in 2014 met
een brede coalitie tot stand gekomen is waarmee de uitdagingen en ambities waar deze
gemeenteraad voor staat en stond worden aangepakt. Dat is volgens mij wat de inwoners
verwachten van de lokale politiek. Besluitvaardig zijn en belangen wegen. Financieel is in 2017, ook
dat is al gezegd, het gat gedicht, eerder dan verwacht en daar past wat mij betreft een groot
compliment bij. Want ondanks de noodzakelijke OZB verhogingen, de enige keer dat ik de naam
Gemert-Bakel in de Tweede Kamer heb gehoord naar aanleiding van Kamervragen van de SP maar
inmiddels ook weer de verlagingen is het goed leven in deze gemeente. Dat blijkt ook uit de lichte
toename van het aantal inwoners en het feit dat zeer binnenkort de 30.000ste zal worden geteld. Ik
begrijp dat er al een voorselectie is gemaakt als ik de krant van vandaag heb gelezen. Daar zaten wij
overigens niet bij, we hebben nog heel even tijd. Ik denk dat nu de interne problemen met keihard
werken zijn aangepakt, het weer tijd wordt voor de gemeente om meer naar buiten te kijken, naar
de rol in de regio, samenwerken en het aantrekkelijk blijven voor toeristen, aantrekkelijk zijn voor
nieuwe en bestaande inwoners, voor mensen die hun brood verdienen of van hun rust genieten. Ik
wil daaraan mijn bijdrage gaan leveren voor iedereen, van de mensen die gehoord willen worden en
de o, zo grote, zwijgende meerderheid, die leert, hard werkt of hard heeft gewerkt en door wonen en
leven in een gemeente waar het leven goed is, het Brabantse land. Die mensen zal ik ontmoeten en
die mensen zullen mij ontmoeten als onderdeel van deze gemeenschap waarbij ik de hoop uitspreek
dat we met ons gezin, met z’n vieren zo snel mogelijk hier gaan wonen. Geachte aanwezigen er zijn
vandaag velen speciaal voor mij naar deze installatie gekomen. Mensen die allemaal hebben
bijgedragen aan het pad dat mij naar Gemert-Bakel gebracht heeft. Mijn oma, mijn ouders,
schoonouders, mijn vrouw Caroline en de kinderen, mijn vrienden. Ik zal geen namen noemen maar
ik ben toch blij dat oud-collega’s en mijn baas van Stork hier zijn. Burgemeesters die een voorbeeld
voor mij zijn. Oud fractie en college genoten uit de gemeente Cuijk. Mijn spiegelgroepje die mij bij
de les hield als wethouder maar vooral mijn fractiegenoten uit de Tweede Kamer. Ik zeg het u
probeer maar eens zoveel Kamerleden in je raadszaal te krijgen als vandaag. Dat gaat niet lukken. Ik
richt me als laatste richting hen. Ze hebben het nu zelf gemerkt. Bereikbaarheid is een dingetje in
Nederland. Files en drukte en natuurlijk leidt er altijd een weg of spoor naar waar je wilt zijn in
Brabant waar dat ene licht nog brandt. Neem het beeld mee terug naar Den Haag dat het hier goed
wonen is, de mensen warm en gemoedelijk zijn en dat we in Brabant en speciaal in Gemert-Bakel al
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dat mooie, die gezelligheid graag willen delen. Dat gaat nog beter als je er ook snel kunt komen.
Beste mensen vanaf morgen ga ik graag met volle overgave met deze raad, met dit college en de
ambtelijke ondersteuning aan de slag voor de inwoners van deze fantastische gemeente. Ik ben blij
dat ik terug mag zijn in Brabant. Ik dank u wel.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een moment van stilte.
Aldus vastgesteld in openbare vergadering van de gemeenteraad Gemert-Bakel gehouden op 2
februari 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

De voorzitter,
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