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De voorzitter opent de raadsvergadering en heet alle aanwezigen welkom
1. .Speech van de heer Ter Heegde.
De voorzitter zegt dat de heer Den Hertog (analyticus van het college) heeft geconstateerd dat er de
afgelopen periode evenwicht tussen de drie machten (raad, college en ambtelijke organisatie) is geweest. Geen van deze machten heeft overheerst. Er heeft een wisseling van de wacht bij de griffie
plaatsgevonden met als belangrijk nieuw accent de communicatie naar buiten, wat heel goed heeft uitgepakt en tot wasdom komt. De voorzitter zijn persoonlijke perceptie is dat de raad constructief maar
kritisch is geweest: men moest er met het college uit komen. De verhoudingen tussen personen is goed
gebleven. Kenmerkend waren ook de politieke discussies met politieke statements en duidelijke stel-
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lingnemingen. Niemand kan zeggen dat politiek saai is. De overgang naar papierloos vergaderen met
de Ipads is nagenoeg geruisloos gegaan en ook de uitzending van de raadsvergadering verloopt goed.
De voorzitter dankt hiervoor de griffie die dit allemaal in gang heeft gezet.
De afgelopen raadsperiode is het aantal amendementen en moties toegenomen. Dat is een goed teken. Aan het einde van de raadsperiode hebben er om diverse (politieke) redenen nogal wat mutaties
van raadsleden plaatsgehad. Toch bleef het politieke debat vrij rustig en beheerst.
Het college en de ambtelijke organisatie danken de raadsleden voor al hun betrokkenheid en samenwerking, waarbij de voorzitter specifiek de fractievoorzitters wil noemen. Hij dankt ook de plaatsvervangend voorzitter van de raad voor alle inzet die ook vaak achter de schermen heeft plaatsgevonden.
Tot slot is de voorzitter benieuwd naar de sfeer in de komende raadsperiode, waarmee hij in het verleden goede ervaring heeft opgedaan.
4. Uitreiking lintjes en reigers aan vertrekkende raadsleden en kort afscheidswoordje van de
vertrekkende raadsleden direct na de uitreiking.
De voorzitter heeft bij de heer Dijkstra gemengde gevoelens. Enerzijds waardeert de voorzitter zeer
diens enorme feitenkennis en het politiek positioneren. Anderzijds heeft hij moeite met de tirades (het
college heeft het altijd gedaan) die niet in het dualisme passen. Hoe de heer Dijkstra ook tot zijn uitspraken komt, de kwaadheid bleef niet hangen. Naast de goede analyses was hij ook een goede
waakhond en die zijn nodig. De voorzitter dankt de heer Dijkstra voor diens inzet als waarnemend
voorzitter als het college naar het VNG-congres was en waarbij hij zich altijd goed in de stukken inlas.
Een raadslidmaatschap van 28 jaar is een lange tijd; veel ervaring en kennis gaat weg, maar misschien
blijft de heer Dijkstra zich achter de schermen nog wel inzetten. De voorzitter complimenteert tot slot de
echtgenote van de heer Dijkstra die hem heel veel avonden heeft moeten missen.
Als laatste geeft de voorzitter aan dat het zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd de heer Dijkstra te
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau, waarna hij hem de bijbehorende versierselen opspelt.
De heer Dijkstra heeft voor zijn afscheidsrede nog een appeltje te schillen met de heer Mertens. Spreker heeft na de laatste discussie onderzoek laten doen. Wetenschappelijk is vast komen te staan dat de
heer Mertens het verschil tussen appels en peren niet kent. Hetgeen het college de raad heeft voorgeschoteld waren allemaal appels, soms met wormsteken en soms met de worm er nog in. De heer Mertens heeft mogelijk gedacht dat de appels met wormsteken peren waren. Spreker heeft voor hem een
cadeau met educatieve waarde en overhandigt hem een kunststof appel met worm.
Het is tijd om afscheid te nemen. Tussen de tijd van komen en gaan zit 28 jaar. In die tijd heeft spreker
best wel eens een aanvaring gehad, maar dit is altijd in de politieke sfeer gebleven en was nooit een
aantasting van persoonlijke verhoudingen. Men heeft elkaar altijd een hand kunnen geven en daarvoor
is spreker erkentelijk.
De voorzitter geeft aan dat de heer Mertens na 20 jaar de raad verlaat. Hij was een degelijke politicus,
sterk in het debat en sterk in financiën. Met kennis opgedaan in de gemeente Alkmaar heeft hij een grote bijdrage kunnen leveren en de gemeente vaart nog redelijk. De heer Mertens heeft enorm veel energie, bijvoorbeeld voor evenementen, zoals de Nieuwjaarsduik en het wielrennen. De voorzitter is bang
dat de heer Mertens de raad zal gaan missen, maar begrijpt dat hij achter de schermen nog wat actief
zal blijven. Tot slot wil hij nog memoreren de inzet van de heer Mertens voor de Mollemanpassage, die
afgelopen zaterdag is onthuld.
De voorzitter geeft als laatste aan dat het zijne Koninklijk Hoogheid heeft behaagd de heer Mertens te
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau, waarna hij hem de bijbehorende versierselen opspelt.
De heer Mertens geeft aan dat de heer Dijkstra hem voor was. Spreker overhandigd hem zoals beloofd
bij zijn afscheid, een mandje appels en peren gelegd in stro van hop.
Spreker heeft een woord van dank voor hen die hem de afgelopen 20 jaar hebben gesteund en heel
veel werk voor hem hebben gedaan; de ambtenaren, het college en de griffie. Het raadswerk is heel intensief. Spreker is naast zijn raadlidmaatschap 12 jaar fractievoorzitter geweest, 6 jaar voorzitter van de
commissie, 8 jaar voorzitter van de muziekschool Dijk en Waard en tot slot ook nog 4 jaar lid van de
Auditcommissie. Hij heeft ook heel veel steun gehad van zijn vrouw José. Zij moest het thuis allemaal
maar regelen als spreker afwezig was. Zonder haar had hij voornoemd werk nooit kunnen doen.
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Daarom is de onderscheiding voor 50 procent ook zeker voor haar. Met een heel fijn gevoel neemt
spreker afscheid van zijn fractie. Carola zal de fractie zeker naar een nog hoger niveau tillen. Spreker
gaat het allemaal van een afstandje bekijken en af en toe adviseren.
De voorzitter geeft aan dat de heer Zuurbier, agrariër en ondernemer uit De Noord, 12 jaar raadslid is
geweest. Andere zaken zoals het raadslidmaatschap kosten tijd, maar moderne ondernemers nemen
deze hiervoor. Via de heer Zuurbier zijn zoon is de opvolging in de politiek geregeld en dat is mooi. De
heer Zuurbier is een aimabel mens en verstaat de kunst om kort en krachtig het politieke portee neer te
leggen. Dat was een genoegen en een voorbeeld voor anderen.
De voorzitter geeft tot slot aan dat het zijne Koninklijk Hoogheid heeft behaagd de heer Zuurbier te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau, waarna hij hem de bijbehorende versierselen opspelt.
De heer Zuurbier heeft op zesjarige leeftijd een speldje gekregen en was daar trots op. Hij is dat nu
ook. Hij dankt zijn fractie en de ambtenaren en blijft op de achtergrond politiek actief.
De voorzitter geeft aan dat 19 procent van de raadsleden ondernemer is en dat geldt ook voor de heer
Van Oord, die daarnaast vier jaar lid van de raad van de gemeente Heerhugowaard is geweest. Hij liep
daarmee niet te koop, maar zette zich naast zijn werk en raadlidmaatschap in voor jongeren met een
achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de heer Van Oord de initiator geweest van het onlangs
gesloten convenant met de voetbalverenigingen, wat is gevolgd door eenzelfde convenant met de hockeyvereniging. De voorzitter wenst de heer Van Oord veel succes met zijn gezin en zijn bedrijf.
De heer Van Oord kan zich herinneren dat er aan het begin van zijn raadsperiode veel op hem is afgekomen. Hij heeft de eerste twee jaren veel geleerd en de andere jaren getracht iets te betekenen voor
de gemeenschap en dat te vinden in wat de burger bezighoudt. Raadsleden moeten er voor de burgers
zijn. Daar moet hun kracht liggen; horen wat er leeft en minder vergaderen. Humor maakt een hoop
goed, lachen met zijn allen ook. Het mag dat men het niet met elkaar eens is, maar na afloop van de
vergadering met elkaar nog iets drinken is goed. Spreker zal altijd terugdenken aan de kleurrijke figuren
in de raad. Hij beaamt dat er de laatste tijd een redelijk geruisloze stoelendans heeft plaatsgevonden.
Spreker vond de raadsperiode een leerzame tijd en heeft tot slot nog een boodschap voor de nieuwe
raadsleden. Het gebeurt buiten in de wijken. Hopelijk ziet hij hen terug in zijn eigen wijk en in andere
wijken. Hij wenst hen veel succes de komende vier jaar.
De voorzitter geeft aan dat de heer Mars acht jaar raadslid is geweest. Het was te horen dat de heer
Mars leraar is geweest. Hij had een lerende toon, maar niet vermanend. De voorzitter was verrast toen
hij de heer Mars die hij kende van de ondernemersvereniging Noord-Scharwoude, in Heerhugowaard
weer tegenkwam. De gezondheid is een probleem, waarbij de voorzitter de hoop uitspreekt dat deze
nog lange tijd stabiel mag blijven.
De voorzitter geeft aan dat de heer Loffeld vier jaar raadslid is geweest. Het is de voorzitter opgevallen
dat de betogen in de eerste termijn altijd heel gestructureerd en voorbereid waren. In de tweede termijn
is het betoog vaak wat meer geïmproviseerd, maar bij de heer Loffeld waren die ook heel gestructureerd. De voorzitter heeft begrepen dat de heef Loffeld bij de NS actief is in het vakbondswerk en
vraagt hem maatschappelijk actief te blijven. Hij dankt hem voor de inzet en wenst hem alle goeds.
De voorzitter geeft aan dat de heer Appers 12 jaar lid van de raad van de gemeente Heerhugowaard is
geweest. Hij zou hiervoor een onderscheiding verdienen, maar heeft deze niet zonder reden, vorig jaar
al gekregen. Van papier prikken tot Sinterklaas en speaker bij evenementen. De heer Appers is er altijd
te vinden. Zijn afkomst als politieman is ook altijd terug te vinden. Na een discussie in de raad liet hij altijd weten hoe het in de praktijk ging. De heer Appers is een opgewekt mens en blijft na zijn afscheid
van de raad hopelijk wel maatschappelijk actief.
De heer Appers dankt de heer Ter Heegde voor diens raadvoorzitterschap, waarvoor hij grote bewondering heeft. Hij dankt ook de ambtelijke organisatie en zijn collega raadsleden voor de samenwerking
en benadering; met respect naar elkaar. Bijzondere dank spreekt de heer Appers uit naar zijn vrouw
Ineke, die hem op de achtergrond altijd heeft gesteund. Hij eindigt met de wens dat het iedereen goed
mag gaan.
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De voorzitter richt zich tot de heer Arkeveld. Haagse Harry maar daardoor wel heel herkenbaar met om
het zomaar bijna te zeggen grote mond en een klein hartje. Het was te merken dat hij vanuit zijn hart
werkte. Het vuur was goed en zal wel blijven. Meerdere keren heeft de gemeente Heerhugowaard de
delegatie uit Kalisz ontvangen, waarbij de heer Arkeveld ook aanwezig was. De groep wilde altijd naar
Amsterdam en de voorzitter hoort hen hierover nog spreken. De voorzitter richt zich tot slot ook tot de
heer Arkeveld zijn vrouw Anneke, die hij bedankt. Hopelijk zullen zij samen in goede gezondheid genieten van de voor hen liggende tijd.
De heer Arkeveld wil de nieuwe fracties die in de komende raadsperiode het werk gaan doen, feliciteren en veel succes wensen. Spreker heeft altijd met plezier in de fractie gewerkt en deze samen met
Piet Carnas en Martin Dijkstra opgezet. Hierbij hebben zij zowel ambtelijke ondersteuning als ondersteuning van andere mensen gehad, waarvoor dank. Spreker wenst iedereen succes en veel gezondheid toe.
De voorzitter geeft aan dat de heer Kevik vier jaar lid van de raad van de gemeente Heerhugowaard is
geweest. Hij heeft begrepen dat de heer Kevik vanwege zijn baan veel in het buitenland is en dat is
soms moeilijk te combineren met het raadswerk. De voorzitter dankt de heer Kevik voor diens inzet de
afgelopen vier jaar. Misschien zit er nog wel iets in het vat voor hem na de coalitieonderhandelingen.
De voorzitter geeft aan dat ook mevrouw Van der Werff vier jaar lid van de raad is geweest. Haar bevlogenheid in het sociale domein is opgevallen. In het college is wel eens verzucht “Saskia is weer bezig geweest”, maar het is zeker te waarderen en ook goed. Het was vooral in het belang van de cliënten. De voorzitter heeft haar bij het bezoek aan en van Kalisz ook als warme persoonlijkheid meegemaakt. Zij heeft toen verteld over haar werk als adviseur en over haar promotieonderzoek. Werk, promoveren en raadlidmaatschap is bijna echter niet te combineren. De voorzitter dankt mevrouw Van der
Werff voor haar inzet en wenst haar succes bij haar promoveren.
De voorzitter geeft aan dat de heer De Groot in de afgelopen periode ongeveer drie jaar lid van de raad
is geweest, maar heeft door eerdere raadlidmaatschappen ruime raadservaring. Verder kan bij bogen
op praktische kennis opgedaan in Purmerend, wat in Heerhugowaard goed van pas komt. Bij bouwzaken komt de passie van de heer De Groot tevoorschijn. Wat de toekomst zal brengen voor wat betreft
commissiewerk moet nog blijken. De voorzitter dankt de heer De Groot voor zijn inzet en wenst hem
veel succes in zijn verdere loopbaan.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Mulder bevlogen en principieel is en passie heeft. De afgelopen
vier jaar was zij lid van de raad. In eerdere perioden is zij raadslid en ook wethouder geweest. Mevrouw
Mulder is net oma geworden. Dat is mooi, maar gaat ook tijd vergen, daarbij komt ook de oude professie, de verzorging weer om de hoek kijken. De voorzitter dank mevrouw Mulder voor haar inzet voor de
raad van de gemeente Heerhugowaard en wenst haar alle geluk toe.
Mevrouw Mulder heeft bij elkaar 13,5 jaar volksvertegenwoordiger mogen zijn en dat vindt zij een hele
eer. Zij dankt de medewerkers heel hartelijk voor de ondervonden steun de afgelopen jaren. Spreekster
wil op dit moment nog iets anders. In de gemeente wonen heel veel groepen mensen. Heerhugowaard
is een Multi cultureel uit de kluiten gegroeid dorp. Er is een groep die (hierbij ook denkend aan Sochi)
negatief in het nieuws is geweest. Zij wil deze groep steunen. Daarom heeft zij een cadeau aan de burgervader van Heerhugowaard, wat zij hem overhandigt. Het is een regenboogvlag. Mevrouw Mulder wil
graag afscheid nemen van iedereen, die zij alle goeds wenst. Tot slot wenst zij de nieuwe raad ook veel
politiek inzicht.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Troostwijk vier jaar lid van de raad is geweest en inmiddels ook de
harde kant van de politiek heeft gezien. Het is goed dat zij er vandaag is. Politiek is interessant maar
kan dus ook hard zijn. Mevrouw Troostwijk zal zeker op andere manieren haar weg vinden. De voorzitter komt haar in Heerhugowaard vaak tegen. Mevrouw Troostwijk heeft gewerkt vanuit praktische kennis en ondanks problemen blijft zij lachen. De voorzitter roept haar op actief te blijven en geeft haar
mee dat er ook betere tijden zullen komen. Hij dankt haar tot slot voor haar inzet.
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De voorzitter geeft aan dat de heer Reijnders de afgelopen vier jaar en al eerder nog eens vier jaar lid
van de raad is geweest. De voorzitter heeft het gevoel dat hij ervan genoot en soms ook onorthodoxe
oplossingen had. Zijn authenticiteit is goed en zijn betogen waren vrij kort en krachtig. De voorzitter
heeft de heer Reijnders veel gezien bij evenementen en heeft laatst nog een partijtje hockey met hem
gespeeld. Hij is maatschappelijk betrokken. De voorzitter dankt tot slot de heer Reijnders voor diens inzet.
De voorzitter geeft aan dat zijn grote vriend de heer Carnas 16 jaar heeft gezeten in de raad van de
gemeente Heerhugowaard, ook een tijdje als eenmansfractie. Hij heeft een grote achterban en netwerk.
Hij is in motorclubs gepenetreerd en heeft toen zelfs de Elsevier gehaald, maar een ding; zijn gedrag
als biker is nooit illegaal geweest. Inhoudelijk goed was de vorig jaar aangenomen motie over een extra
jongerenhonk, die helaas vanwege de te hoge kosten niet kan worden uitgevoerd. De heer Carnas is
een aardige vent. Een bijzonder figuur gaat de raad nu verlaten. In het persoonlijk leven is er nu even
sprake van een dipje, maar het zal weer beter gaan. De voorzitter wenst de heer Carnas alle goeds toe.
De vertrekkende raadsleden ontvangen naast een boeket tulpen een stoere reiger uit de Wereldwinkel.
De overige raads- en commissieleden ontvangen ook een boeket tulpen.
3. Gelegenheid voor een korte speech door de fracties.
De heer Harren zegt dat het raadswerk hard werken betekent, naast het privé leven en een baan. Om
hierin te groeien moet begrip zijn en moet de tijd worden gegund. Voor de fractie is de afgelopen periode een bijzondere tijd geweest. Spreker is halverwege de periode fractievoorzitter geworden. Arthur
van Oord heeft altijd krachtig zijn schouders onder het werk gezet en Ronald Loffeld was altijd scherp
en gedegen in de voorbereiding en constructief. Eltjo is het geheugen van de fractie, waarop altijd kan
worden teruggevallen, Theo staat midden in de samenleving en heeft de anderen wel eens weer teruggebracht op aarde. Spreker is trots op deze doorzetter. Het was nogmaals gezegd een bijzondere
raadsperiode met humor, warmte, maar ook moeilijke momenten. De fractie was een hecht team.
Mevrouw Van ’t Schip dankt als eerste de raadsleden voor het vertrouwen in haar als waarnemend
voorzitter. Vandaag wordt er afscheid genomen van een grote groep mensen, die zij dankt voor de samenwerking de afgelopen jaren. Toch wil zij een aantal mensen in het bijzonder toespreken met als
eerste de heer Appers. Hij is de laatste tijd bijzonder actief geweest in de verkiezingscampagne, waarbij iedereen werd gemotiveerd om op de HOP te stemmen en dit heeft resultaat gehad. Ondanks het
feit dat de heer Appers een Hagenees is, is hij Heerhugowaarder in hart en nieren, een spil in de Heerhugowaardse samenleving als vrijwilliger, organisator van de 5 decemberfestiviteiten, wandelingen
door het Stadshart en ga zo maar door. Hij weet hoe hij mensen moet benaderen. De HOP wil besturen
op hoofdlijnen maar zich ook bezighouden met kwesties die mensen bezighoudt. Het helpt om een
goede afweging te maken als men weet wat er leeft. Spreekster vraagt de heer Appers hen ook in de
toekomst op de hoogte te houden van wat er leeft en wat hem ter ore komt. Spreekster dankt hem mede namens de fractie voor 12 dienstbare jaren. Net als het voor de heer Appers een bijzondere dag is,
is dat het ook voor de heer Mertens. Een dag waar hij naartoe heeft geleefd, maar ook waar hij tegenop
heeft gezien. Ondanks dat het verstand zegt dat het goed is, is de passie nog duidelijk aanwezig. Tijdens de afgelopen vele jaren zijn er altijd onderwerpen langsgekomen, waarvoor hij zich wilde inzetten
met als belangrijkste de innovatieve methode, uitvoeringsplan opknappen oudere wijken. Bij het bereiken van zijn doelen was de heer Mertens zeer volhardend en soms met een wat shockerend effect op
anderen. De meesten echter leerden hem na een tijdje wel kennen. Hij was bereid na lijnrecht tegenover elkaar te hebben gestaan, na enig pruttelen te luisteren. Hij en spreekster zijn goed op elkaar ingespeeld. Naast zijn inzet gedurende 20 jaar als raadslid is de heer Mertens 12 jaar fractievoorzitter
geweest en heeft hij het zojuist ontvangen lintje ten volle verdient. Spreekster dankt de heer Mertens
ook voor zijn steun in de periode waarin zij het qua gezondheid wat moeilijk had. De HOP heeft gewonnen, verloren en weer gewonnen. De heer Mertens kan in een goede tijd afscheid nemen. Spreekster
neemt van hem afscheid als lid van de raad van Heerhugowaard, maar zeker niet als vriend.
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De heer Jongenelen geeft aan dat hij en zijn partij 28, 16 en 12 jaar ervaring kwijtraken. Er wordt vandaag afscheid genomen van drie markante mensen in de raad. Spreker is persoonlijk in 2004 bij Burgerbelang betrokken geraakt. De heer Carnas kon dingen regelen in geld en netwerk. Er stonden en
staan veel mensen achter hem. Zij zijn samen in Langedijk opgegroeid en kwam elkaar in Heerhugowaard weer tegen. Spreker heeft veel van de heer Carnas geleerd. Het ga hem goed en spreker hoopt
op een borrel bij een van diens memorabele verjaardagen. De heer Arkeveld is betrokken, sociaal en
Hagenees. Spreker zal zijn betrokkenheid en sociale hart missen. De heer Arkeveld zijn gezondheid
ging de laatste tijd wat minder, maar hopelijk gaat het hem goed in de toekomst. Het is tot slot heel
moeilijk om van de heer Dijkstra het stokje over te nemen. De heer Dijkstra heeft zich kunnen voorbereiden om na 26 jaar het stokje over te geven en alleen bij te staan in raad en daad. Dat is wel gelukt
en dat waardeert spreker. Ook de heer Dijkstra zijn gezondheid heeft hem wat in de steek gelaten,
maar dat gaat gelukkig op dit moment wat beter. Spreker wil nog memoreren de rode en de groene
pen. Er waren ooit zeven fractieleden. Iedereen was vrij om zijn of haar geluid te laten horen. Overleg
tijdens de raadsvergadering was met zoveel mensen wat lastig. Daarom kwam bij de besluitvorming de
rode of de groene pen tevoorschijn. Na de verkiezingen is een gewoonte van Burgerbelang een barbecue te organiseren. Daar zal de fractie afscheid van de heer Dijkstra nemen. Op dit moment rest spreker niets anders dan een diepe buiging voor hem te maken.
Mevrouw Van Ling vindt dat de afgelopen vier jaar zijn omgevlogen. Er zijn ook veel regiobijeenkomsten over decentralisatie en regiosamenwerking geweest. Opvallend is dat iedereen het beste met
Heerhugowaard voorheeft, ondanks dat men het met elkaar niet altijd eens is. Na de vergaderingen is
er echter altijd tijd voor een praatje en een drankje. Er zijn inderdaad veel wisselingen geweest de afgelopen tijd. Voor het CDA heeft wethouder Binnendijk afscheid genomen en plaats gemaakt voor een
jongere, energieke wethouder met een frisse blik. Spreekster heeft de heer Oude Kotte als fractievoorzitter opgevolgd en de fractie werd versterkt met de heer Koster en de heer Kevik. De heer Zuurbier
neemt vandaag afscheid als raadslid. Het is een fijne vent, nuchter in zijn opmerkingen en De Noord altijd goed vertegenwoordigend. Hij zal actief blijven en wel in commissieverband. De heer Kevik heeft
een korte periode deel uitgemaakt van de fractie, maar het klikte meteen en de afgelopen periode voelt
als vier jaar samenwerking, die hopelijk zal worden voortgezet. Er ligt een nieuwe raadsperiode voor,
waarin heel wat veranderingen zullen plaatsvinden. Het CDA gaat ervoor, betrokken en betrouwbaar.
De heer Schoemaker kijkt terug naar de afgelopen periode die qua samenwerking met de coalitie en
niet coalitiepartijen een fijne periode is geweest ondanks de beperkingen door de economische crisis.
Persoonlijk heeft spreker de afgelopen periode veel opgestoken van de heer Mertens en veel steun aan
hem gehad. Ook wil spreker de heer Dijkstra noemen met wie hij het bijna altijd oneens was, maar naar
wie hij ook met bewondering heeft gekeken naar diens manier van doen. Zowel in de coalitie als in de
raad was er ruimte voor meningsverschillen zonder persoonlijk benadering. Kijkend naar de krantenberichten mag men zich in Heerhugowaard daarin gelukkig prijzen. Spreker heeft in de afgelopen periode
twee fractiegenoten met passie en emotie meegemaakt. Er was binnen GroenLinks ruimte om het eigen dossier vol vuur te verdedigen, waarbij de rest van de fractie zich aansloot bij de kennis en passie.
Mevrouw Van der Werff zal worden gemist vanwege haar kennis van het sociaal domein. Spreker zal
de komende tijd achter de schermen steun hebben aan de heer De Groot als commissielid. De komende periode zal GroenLinks nog meer moeten doen om zich te profileren om er sterker uit te komen.
Mevrouw Van Diemen vindt het bijna niet voorstelbaar dat de voorlaatste periode D66 geen raadszetels
heeft gehad en is teruggekomen met twee raadszetels. Spreekster haar raadlidmaatschap heeft zij ervaren als een warm bad. Mevrouw Mulder heeft het hart op de goede plaats, waarbij spreekster ook
verwijst naar de kittenactie aan het begin van de periode. Mevrouw Mulder en zij hebben een heerlijke
samenwerking gehad en spreekster zal met veel plezier de komende raadsperiode aan het werkgaan.
De heer Brau vindt terugkijkend op de afgelopen raadsperiode dat er goed is samengewerkt met de
andere fracties, waarbij de PvdA 3,5 jaar deel heeft uitgemaakt van het college. De partij heeft bijna
twee decennia een wethouder in Heerhugowaard gehad en spreker is voorzitter van een zeer diverse
fractie. De kernwaarden van sociale rechtvaardigheid en eerlijk delen is altijd beschermd. Zo lief voor
de buitenwereld en zo rot binnen de fractie, waarvoor spreker oprecht zijn excuses maakt. Spreker
dankt de fractie en dankt de raad en men gaat voor de volgende raadsperiode.
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Mevrouw Valent geeft aan dat de Senioren Heerhugowaard nog geen half jaar bestaat. Het laatste halfjaar waren voor de heer Van der Starre en haarzelf een hectische tijd. Zij dankt de hele raad en degenen rondom de raad voor de gegeven warmte en steun, waarbij spreekster de hoop uitspreekt dat dit
de komende tijd kan worden vastgehouden. Zij dankt de heer Reijnders voor de start van de seniorenpartij onder de vleugels van dezelfde reiger in Heerhugowaard. Tot slot dankt zij speciaal nog mevrouw
Troostwijk voor de ontvangen steun.
De heer Reijnders voelt de behoefte terug te grijpen naar de raadsperiode 1998-2002, waarin hij naast
zijn raadslidmaatschap als persoon bezig was met het opzetten van de automatisering voor het onderwijs en het beroepsonderwijs, wat werd getrokken door de heer J.W. de Boer. In die raadsperiode wist
hij (nog) niets van politiek. Dat is inmiddels anders. In de wilde vaart, waarbij hij ook betrokken is geweest, was men blij als iemand iets opving. Spreker werd opgevangen door de heer Dijkstra.
Mevrouw Huijboom beaamt dat er heel wat wisselingen binnen de fracties hebben plaatsgehad de afgelopen periode. Bij de ChristenUnie niet. De partij is stabiel, wat een compliment waard is. Spreekster
heeft de afgelopen jaren veel gehad aan de steunfractie. Zij steekt de heer Schoemaker een hart onder
de riem door aan te geven dat het met een goede (steun)fractie zeker zal lukken. De ChristenUnie
heeft een constructieve opstelling. Het is spreekster opgevallen dat de voorzitter van de raad geen onderscheid maakt tussen grote en kleine partijen, waarvoor zij waardering heeft. Met één zetel heeft zij
gemerkt dat er steun is als het gaat om goede voorstellen. Vooral de zorg gaat spreekster nauw aan
het hart en een onderwerp waarvoor steun nodig is. Zij dankt de raad voor het respect en de kennis.
Spreekster leert graag en gaat er de komende raadsperiode weer voor.
De heer Carnas heeft een leuke tijd gehad in de raad met de mensen die zijn gekomen en gegaan. Hij
zal ervoor zorgen terug te komen en “nu iedereen aan het werk”.
5. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden in de nieuwe samenstelling.
De voorzitter stelt een commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven in die wordt gevormd door
mevrouw Mulder, de heer Dijkstra en de heer Mertens.
De voorzitter schorst de vergadering voor genoemd onderzoek. Deze schorsing kan tevens worden gebruikt voor foto’s, gelukwensen, enz.
De voorzitter heropent de vergadering na 17 minuten om 18.05 uur. Hij geeft het woord aan de voorzitter van de commissie van onderzoek.
De heer Dijkstra rapporteert dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde
stukken van alle in het rapport genoemde personen heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Kieswet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot
hun toelating in de raad.
De voorzitter dankt de commissie voor haar werkzaamheden en ontbindt deze. Hierna stelt hij aan de
orde agendapunt 6.
6. Beslissing van de raad over de toegang van de raadsleden.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot de raad toe te laten
Bankras-van der Klein, M.A.W. (Monique) (v), wonende te Heerhugowaard;
Beers, J.N.P. (Jos) (m), wonende te Heerhugowaard;
Brau, S (Stefan) (m), wonende te Heerhugowaard;
Degreef, T. (Thierry) (m), wonende te Heerhugowaard;
Dickhoff, L.H.M. (Leo) (m), wonende te Heerhugowaard;
van Diemen, C.A.J. (Carolien) (v), wonende te Heerhugowaard;
Does, J.M. (John) (m), wonende te Heerhugowaard;
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Feelders, M (Michael) (m), wonende te Heerhugowaard;
Harren, A. (Alex) (m), wonende te Heerhugowaard;
Hoekstra, C.J. (Cor) (m), wonende te Heerhugowaard;
Hoekstra, F (Falco) (m), wonende te Heerhugowaard;
Huijboom-Brouwer (T. (Trees) (v), wonende te Heerhugowaard;
Jongejan, M. (Marianne) (v), wonende te Heerhugowaard;
Jongenelen, A.G.W. (Ad) (m), wonende te Heerhugowaard;
Kadioglu, M. (Metin) (m), wonende te Heerhugowaard;
Kaptein-Verhagen, H. (Hilke) (v), wonende te Heerhugowaard;
Klercq-Glas, M. (Gea) (v), wonende te Heerhugowaard;
Koppelaar, J.D. (Jaap) (m), wonende te Heerhugowaard;
Koster, M. (Marcel) (m), wonende te Heerhugowaard;
van der Laan, E.S. (Eltjo) (m), wonende te Heerhugowaard;
van Ling-Wanst, J.S.L. (Jolanda) (v), wonende te Heerhugowaard;
Louis, I.H. (Ilankarajah Hudson) (m), wonende te Heerhugowaard;
Marchal, F.J. (Freek), (m), wonende te Heerhugowaard;
Oude Kotte, G.E. (Gido) (m), wonende te Heerhugowaard;
van ’t Schip-Nieuwboer, C.P.M. (Carola) (v), wonende te Heerhugowaard;
Schoemaker, R.H. (René) (m), wonende te Heerhugowaard;
Stam-de Nijs, V.C.M. (Monique) (v), wonende te Heerhugowaard;
van der Starre, J.J. (Jan) (m), wonende te Heerhugowaard;
Valent-Groot, A.M. (Annette) (v), wonende te Heerhugowaard;
Vrieswijk, J.R. (Reni) (m), wonende te Heerhugowaard;
Wedemeijer, J.J. (Jakob) (m) wonende te Heerhugowaard;
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 18.16 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 april 2014.
de raadsgriffier,

de voorzitter

