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Voorzitter:
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P.G.J.M. van Boxtel

Mede aanwezig:
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A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
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Notulist:

Het Notuleercentrum, I. van Hooren

1.

Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.
Er wordt een kort moment van stilte in acht genomen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 15 maart 2018

Er zijn geen opmerkingen.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

Er zijn geen opmerkingen.
4.a Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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4.b Postlijst
Er zijn geen opmerkingen.
4.c Lijst met toezeggingen
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Bespreekstukken

6.

Beoordelen rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen

De ad-hoc commissie uit de raad voor het beoordelen van rechtmatig verloop van de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bestaat uit de heer J.H.L. Vogels, de heer De Wit en
de heer Mastenbroek (voorzitter).
De heer Mastenbroek leest het proces-verbaal voor van de onderzoekscommissie. Aan de raad wordt
gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de verkiezing. De commissie heeft daar
onderzoek naar gedaan en concludeert dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er door de
stembureaus fouten zijn gemaakt die van invloed zijn op de zetelverdeling. De commissie stelt dan
ook voor om te besluiten dat de gemeenteraadverkiezing conform de wettelijke bepalingen van de
Kieswet zijn verlopen.
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel.

7.

Onderzoek geloofsbrieven en toelaten van de benoemde raadsleden

De heer Mastenbroek meldt dat de onderzoekscommissie het proces-verbaal van de burgemeester
van 23 maart 2018, het proces-verbaal van de stembureaus van 23 maart 2018 en de geloofsbrieven
van de 23 nieuwe raadsleden heeft onderzocht. De commissie oordeelt dat 22 geloofsbrieven voldoen
aan de wettelijke bepalingen. Eén benoemde verklaarde de benoeming niet te aanvaarden, waarna de
voorzitter van het stembureau een andere kandidaat benoemd heeft verklaard. De geloofsbrief van
deze persoon voldoet aan de wettelijke vereisten. De commissie stelt daarom voor om te besluiten de
23 benoemde leden toe te laten tot de raad van de gemeente Gemert-Bakel.
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel.

8.

Afscheid van de huidige gemeenteraad en de raadsleden die niet terugkeren in de
gemeenteraad in nieuwe samenstelling

De voorzitter neemt namens de raad afscheid van acht raadsleden waarmee men de afgelopen
periode debat voerde, van mening verschilde en coalities sloot. Afscheid kan tijdelijk zijn of voor altijd,
en daarom vindt hij het belangrijk om erbij stil te staan. Alle raadsleden hebben ooit de beslissing
genomen om volksvertegenwoordiger te worden en om invulling te geven aan die droom en ambitie.
Zij maakten daarmee het verschil, want zij durfden voor hun mening uit te komen. Daarbij past
dankbaarheid.
De voorzitter bedankt de heer Verkampen, die 36 jaar gemeenteraadslid en 25 jaar wethouder was,
17 jaar gecombineerd. Hij was een begrip in Gemert-Bakel én daarbuiten, voorzitter van vele
commissies en ontegenzeggelijk van invloed op wat Gemert-Bakel is geworden de afgelopen
decennia. De heer Verkampen ontving in 1995 een Koninklijke Onderscheiding, maar de raad wil hem
nu niet met lege handen laten vertrekken. Om hem te bedanken voor de moed die hij heeft getoond
door als politiek boegbeeld te staan voor zijn mening, overtuiging en ambities, ontvangt hij een
kunstwerk van Friedus van den Elsen uit De Mortel. Een kleinood dat de speciale inzet voor de
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gemeente Gemert-Bakel symboliseert: een grenspaal, gebaseerd op de Stippelbergpaal die ooit
tussen beide gemeenten stond. Alle vertrekkende raadsleden ontvangen vandaag dit geschenk. De
heer Verkampen als aller eerste.
De voorzitter neemt afscheid van de heer Mastenbroek, een sociaaldemocraat in hart en nieren. Het
oordeel van de kiezer kan hard aankomen, zeker voor iemand die zich altijd heeft ingezet voor de
goede zaak en de kwetsbaren in de samenleving. De heer Mastenbroek heeft zich ingezet voor
gelijkheid en de manier waarop de raad omgaat met het college, inwoners en belangengroepen. Zijn
focus was altijd op de inhoud. Hij was raadslid, wethouder en lid van de vertrouwenscommissie bij het
zoeken naar een nieuwe burgemeester in 2016. Hij mag terugkijken op een mooie tijd en de voorzitter
hoopt dat de PvdA daar moed uit put om bij de verkiezingen van 2022 weer een gooi te doen naar de
begeerde raadszetel.
De voorzitter richt het woord tot de heer Faeles, die in 2014 een eigen politieke partij oprichtte en
daarmee een zetel bemachtigde. OPA was volgens de heer Faeles een hoognodige luis in de pels. In
2017 moest hij echter concluderen dat het steeds lastiger werd om partijleden te vinden. Toch heeft
OPA regelmatig het verschil weten te maken, zoals bij het ozb-besluit van 2018. De heer Faeles was
soms kort van stof en kon onverwacht uit de hoek komen, maar wist altijd waarde toe te voegen: voor
de jeugd, de ouderen en mensen met een beperking.
Ook de heer J.H.L. Vogels verlaat noodgedwongen de raad. De heer Vogels kwam in de raad in 2010,
toen de Lokale Realisten een grote overwinning behaalden in de gemeenteraadsverkiezingen. De
raad zal de inbreng van de heer Vogels missen, vooral zijn vurige pleidooien voor handhaving,
evenementenbeleid en onderzoek naar de visvijver. De anekdotes waarmee hij steevast de
raadsborrel afsloot, zullen worden gemist. De voorzitter hoopt dat de heer Vogels actief beschikbaar
blijft voor zijn partij en dat hij hem in dit gemeentehuis nog eens tegenkomt.
De heer Van den Heuvel kwam in de raad in 2012. Hij was voorzitter van de commissies Bestuur,
Ruimte en Openbaar beheer, en lid van de agendacommissie. Alleen daaruit blijkt al dat hij woekert
met de hem beschikbare tijd. Bovendien was hij een van de succesvolle deelnemers vanuit de
gemeenteraad aan de Gemert City Run. De voorzitter daagt de nieuwe gemeenteraad uit om die
traditie voort te zetten. De heer Van den Heuvel besloot zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor
een raadszetel om meer tijd te hebben voor andere zaken. De voorzitter hoopt dat hij daar de tijd voor
zal vinden.
Vervolgens richt de voorzitter het woord tot mevrouw Maas. Zij werd beëdigd in de raadsvergadering
van maart 2017 en sprak al in de eerstvolgende raadsvergadering in april met flair over het recht op
een gelijke behandeling. Ze maakte het daarbij in 55 seconden volkomen duidelijk hoe de Lokale
Realisten dachten over het krediet voor de Dorpsvisie Bakel en reageerde stretegisch op een zojuist
ingebracht amendement. Mevrouw Maas stelde zich jammer genoeg niet verkiesbaar voor de
raadsperiode 2018-2022. De voorzitter respecteert dat, maar vindt het jammer. Hij overhandigt
mevrouw Maas de grenspaal als symbool voor het werk dat ze voor haar achterban en de inwoners
van Gemert-Bakel heeft gedaan.
Een raad zonder de heer Van Hout kan de voorzitter zich haast niet voorstellen. Niet alleen omdat de
heer Van Hout sinds 2002 onafgebroken raadslid voor het CDA is geweest, ook omdat hij er altijd was.
Hij was zelden of nooit afwezig. Kenmerkend is zijn grote dossierkennis. Zijn bijdragen hadden
meestal betrekking op ruimte en water in het buitengebied van Gemert-Bakel. Op dat terrein leek hij
op een wandelende encyclopedie. De voorzitter bedankt de heer Van Hout voor zijn inzet,
betrokkenheid en toewijding van de afgelopen zestien jaar. Tot zijn grote vreugde kan hij meedelen
dat gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning
heeft behaagd de heer Van Hout te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. [Applaus.]
Tot slot bedankt de voorzitter de heer De Wit, raadslid sinds 2006. Opvallend was zijn
woordvoerderschap op thema's met als invalshoek De Rips. In de raadsvergadering van
15 maart 2018 droeg hij dit stokje over aan mevrouw Van Zeeland, waarmee hij een optimistisch
voorschot nam op de verkiezingsuitslag. Dat optimisme was kenmerkend voor de heer Wit, ook tijdens
zijn periode van afwezigheid door ziekte. Na drie termijnen vond hij het "wel mooi geweest". De extra
taken die hij op zich nam de afgelopen twaalf jaar waren erop gericht om de raad beter te laten
functioneren. Karakteristiek is zijn roep om bondigheid: "Als je het niet in twee uur vergaderen
uitgesproken krijgt, is geen enkele vergadering lang genoeg." Tot zijn grote vreugde kan de voorzitter
meedelen dat gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, het Zijne Majesteit de
Koning heeft behaagd de heer De Wit te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. [Applaus.]
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De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters van de politieke partijen om afscheid te nemen
van hun partijgenoten.
Mevrouw Van Extel bedankt de heer Verkampen namens het CDA. De heer Verkampen heeft een
sterk rechtvaardigheidsgevoel. Niemand klopt tevergeefs bij hem aan. Zijn bijdragen waren erop
gericht om de gemeente mooier, gezonder, beter en veiliger te maken, maar wel altijd "op zijn
Gimmerts". Zowel binnen de gemeente als binnen de CDA-fractie was de heer Verkampen gericht op
ontwikkeling: ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen. Hij wist mensen te inspireren en
bewegen, en daar is de CDA-fractie hem dankbaar voor. Mevrouw Van Extel besluit haar toespraak
met een fragment uit 'Hier heur ik thuis' van Gerard van Maasakkers.
Mevrouw Van Dijk richt het woord tot de heer Van Hout, met wie zij zestien jaar geleden haar eerste
verkiezingen draaide. Ze keek destijds erg tegen hem op, want hij is een echte dossiervreter.
Ruimtelijke ordening en de agrarische sector hadden zijn voorkeur. Hij was hierin altijd positief-kritisch
en stond voor het belang van de gemeente, maar zeker ook voor dat van de burger. Hij is betrokken,
kan met iedereen overweg en vindt het niet gemakkelijk om nee te zeggen. Mevrouw Van Dijk weet
dat hij het niet eenvoudig vindt om te stoppen, maar waardeert dat bijzonder dat hij het CDA de kans
geeft om verder te vernieuwen en nieuwe mensen een kans te geven.
Mevrouw Van Dijk bedankt de heer De Wit, die na elke raadsvergadering terugging naar "de grote
stad": De Rips. Hij is dan wel import, aan De Rips heeft hij zijn hart verpand. Hij is optimistisch en
heeft een heldere eigen mening. Een verbinder, die humor gebruikt om lastige dossiers en discussies
te doorbreken. Daarmee bracht bij relativering en rust. Zijn motto was "kort, duidelijk en praktisch".
Daarom heeft hij zijn opvolging alvast geregeld: vanaf 29 maart laat Willeke de stem van De Rips
horen in de raad.
Mevrouw Van Dijk noemt de heer J.H.L. Vogels "een echte Gimmertse mens, die alle hoeken en
gaten van zijn dorp kent". Dat kwam hem goed van pas in acht jaar raadswerk. Hij neemt
noodgedwongen afscheid, maar mevrouw Van Dijk denkt hem hoe dan ook weer terug te zien, wellicht
als commissielid.
Mevrouw Maas nam vorig jaar plaats in de raad, omdat ze niet langer aan de zijlijn wilde staan. Ze
heeft laten zien haar werk als raadslid serieus te nemen en het is jammer dat dit vandaag stopt.
Mevrouw Van Dijk wenst haar veel succes met nieuwe uitdagingen.
De heer Van den Heuvel is het Bakelse gezicht van de Lokale Realisten. Mevrouw Van Dijk heeft
korte tijd met hem mogen werken als fractievoorzitter en heeft hem daarbij ervaren als iemand die
stond voor de partij, maar ook altijd op zoek was naar de balans. Het zou haar niet verbazen hem in
een andere rol voor de gemeenschap aan te treffen, want hij is en blijft een gemeenschapsmens.
Mevrouw Van Dijk vindt het ook oprecht jammer dat de heer Mastenbroek afscheid neemt. Hij zat in
de oppositie, maar op een heel constructieve manier. Hij is inhoudelijk sterk op ieder dossier, trok
vaak de angel uit de discussie en wist de raad dan weer te verbinden. Mevrouw Van Dijk bedankt hem
daarvoor en hoopt dat er mooie uitdagingen op zijn pad komen.
Tot slot richt mevrouw Van Dijk het woord tot de heer Faeles. Hij gebruikte zijn spreektijd in de raad
graag om punten breder onder de aandacht te brengen, ook al stonden ze niet altijd op de agenda. Hij
heeft een duidelijke mening en liet die ook horen. "Luis in de pels" werd hij genoemd, en dat ziet
mevrouw Van Dijk als een groot compliment.
De heer A.W.J. Vogels neemt namens de Lokale Realisten/D66 afscheid van zijn fractiegenoten de
heer Van den Heuvel, mevrouw Maas en de heer J.H.L. Vogels. Hij bedankt hen voor alles wat ze de
afgelopen jaren hebben gedaan voor de politiek en voor de fractie. Ook de andere scheidende
raadsleden bedankt hij voor hun bijdrage aan het algemeen bestuur. Ze hebben de politiek een
gezicht gegeven. Hoewel ze zich heel verschillend profileerden, bleek het verschil uiteindelijk vaak
alleen in de details te zitten. Toch heeft hij genoten van de stevige debatten. De heer Vogels roept de
inwoners van Gemert-Bakel op om hun mening niet alleen op Facebook te laten horen, maar ook in de
gemeenteraad.
Mevrouw Steeghs bedankt de scheidende raadsleden namens de Dorpspartij. Ten eerste de heer
Faeles, die het zo belangrijk vond om dingen bespreekbaar te maken. Ze bedankt hem voor de fijne
samenwerking van de afgelopen jaren.
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Ook bedankt ze de heer Mastenbroek, “oude rot in het politieke vak". Hij heeft een groot gevoel voor
rechtvaardigheid en kwam altijd op voor de gewone mens. Hij zette de boel graag op scherp, maar is
en blijft een amicaal mens met een sociaal hart op de goede plaats. Ze vond het erg fijn om met hem
samen te werken.
De heer Van den Heuvel, haar buurman in de raad, imponeerde haar met zijn dossierkennis. Ze heeft
begrip voor zijn besluit om te stoppen, maar betreurt het wel.
Mevrouw Maas kwam als verrassing in de raad, gedreven en perfectionistisch. Mevrouw Steeghs vindt
het jammer dat ze niet terugkomt en wenst haar succes in de toekomst.
Mevrouw Steeghs had graag een gebakje gehad voor elke keer dat de heer J.H.L. Vogels in de
commissie zijn telefoon aan liet staan. De heer Vogels was financieel goed onderlegd en strak op de
handhaving, maar zag ook overal de humor van in. Ze bedankt hem voor de fijne samenwerking.
Mevrouw Steeghs spreekt haar bewondering uit voor de manier waarop de heer De Wit, ondanks zijn
gezondheidsproblemen, de belangen van De Rips is blijven behartigen. Ze hoopt dat hij gaat genieten
van zijn vrije tijd.
Bij de heer Van Hout komen er drie woorden in haar op: water, bomen en buitengebied. De heer Van
Hout heeft een kritische inslag en ontzettend veel inhoudelijke dossierkennis. Hij fungeerde vaak als
sparringpartner en mevrouw Steeghs is hem daar dankbaar voor.
Met het vertrek van de heer Verkampen verliest de raad een stuk historisch besef van zaken.
Bovendien wordt mevrouw Steeghs dan nestor in de raad. Wat ze in de heer Verkampen bijzonder
heeft gewaardeerd is dat ze ondanks hun politieke verschillen, altijd een modus hebben gevonden om
te blijven praten. Het gaat hem goed.
De heer Mastenbroek bedankt de sprekers voor hun lovende woorden. Hij deed 24 jaar commissieen raadswerk en heeft daarvan genoten. Of hij meedoet met de verkiezingen van 2022, laat hij nog
horen.
De heer Faeles vindt het jammer dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen. Hij bedankt alle
aanwezigen voor een fijne tijd.

9.

Sluiting

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor een borrel in de binnentuin.
Er wordt een kort moment stilte in acht genomen.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.05 uur.
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