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1R
Opening en mededelingen
De VOORZITTER: Goedenavond dames en heren raadsleden, aanwezigen. Ik verzoek u allen
plaats te nemen. Ik vraag een ieder ook zijn mobiele telefoon op een niet-geluidssituatie te
plaatsen. Dank voor de medewerking. En dan wil ik de vergadering openen. De laatste
bijeenkomst van de raad van de periode 2006-2010, in deze samenstelling. We hebben eerst
even de formele punten met elkaar te beslissen. Ik zal die eerst met u doornemen. Vervolgens zal
er vanavond ook een belangrijke rol zijn weggelegd voor de plaatsvervangend raadsvoorzitter, de
heer Aris Blok. Hij zal een gedeelte van de vergadering van mij dan ook overnemen, met name bij
agendapunt 6. Ik ga ervan uit dat u daarmee instemt. Dat is het geval. Akkoord. Dank u wel.
2R
Notulen raadsvergadering van 11 februari 2010 en besluitenlijst 11 februari 2010
De VOORZITTER: Dan start ik met de notulen van de raadsvergadering van 11 februari 2010 en
de besluitenlijst van de raadsvergadering 11 februari 2010. Beide documenten in één keer.
Inhoudelijk en redactioneel. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Vastgesteld. Ik wijs u
alleen op de corrigeerde versie. De naam Hendriks moest gewijzigd worden in Hindriks. En we
hebben dat gecorrigeerd.
3R

Bekrachtigen geheimhouding opgelegd ten aanzien van stukken met betrekking tot
het Winkelcentrum
De VOORZITTER: Ben ik aangekomen bij agendapunt 3, bekrachtigen geheimhouding opgelegd
ten aanzien van stukken met betrekking tot het Winkelcentrum. Ik kijk even rond of u daarmee
kunt instemmen. Dat is het geval. Aldus besloten. Vastgesteld.
4R

Beoordeling rechtmatigheid van de verkiezingen die op 3 maart 2010 zijn
gehouden.

5R

Beslissing tot toelating als raadslid van de benoemd verklaarde personen aan de
hand van de resultaten van het onderzoek van de Commissie Onderzoek
Geloofsbrieven
De VOORZITTER: Agendapunten 4 en 5. Beoordeling van de rechtmatigheid van de
verkiezingen die op 3 maart 2010 zijn gehouden. Ik wil dat graag combineren met agendapunt 5,

769.doc

Pagina 1 van 10

beslissing tot toelating als raadslid van de benoemd verklaarde personen aan de hand van de
resultaten van het onderzoek van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.
Ik stel u voor om beide onderwerpen tegelijkertijd te behandelen. Gaat u daarmee akkoord? Dank
u wel. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft de processen verbaal getoetst en de
geloofsbrieven van de benoemd verklaarde personen onderzocht. Mag ik de voorzitter van deze
Commissie verzoeken om ons de conclusies mee te delen? Dat is de heer Blok. Meneer Blok.
De heer BLOK: Voorzitter, dat doe ik graag. Het was een lange middag. We moesten van 33
personen de geloofsbrieven controleren. Normaal nemen we een kwartier per persoon. Dus dan
kunt u nagaan hoe lang we daar mee bezig zijn geweest. In ieder geval hebben we
geconstateerd dat er geen enkele aanleiding is om te twijfelen over de rechtmatigheid van de
verkiezingen en dat de geloofsbrieven allemaal in orde zijn. Zij kunnen dus tot de raad toegelaten
worden, voorzitter.
De VOORZITTER: Dank u wel. Gemeenteraad van Velsen, ik stel u voor om te constateren dat
de 33 in het conceptbesluit vermelde personen als raadslid voor de periode 2010-2014 worden
toegewezen en als zodanig worden toegelaten. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval.
Aldus besloten.
6R
Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de raad
De VOORZITTER: We zijn aangekomen bij agendapunt 6, het afscheid van de raadsleden die
niet terugkeren in de gemeenteraad. Ik geef graag het woord aan de plaatsvervangend
raadsvoorzitter, de heer Blok.
De heer BLOK: Speciaal voor mij een laag spreekgestoelte, dus u kunt mij ook zien. Bij het
andere spreekgestoelte zag je nog net mijn neus en een paar oogjes. Er is dus hier met mij
rekening gehouden. Ik kan u alvast voorspellen: het wordt een lange avond voor u. Ik ga eerst
natuurlijk iets persoonlijks vertellen, waarom ik stop en dergelijke. Dat is niet zo lang, maar
daarna moet ik 12 van de 13 vertrekkende raadsleden toespreken. Ga uit van tenminste vijf
minuten per persoon, dan zijn we al gauw een uur verder. Meestal raak ik de draad van mijn
verhaal kwijt, dus het wordt altijd langer. Als het vervelend begint te worden, dan moet u maar
zeggen: Aris, nokken. Dan brei ik er een eindje aan.
Ik moet zeggen dat ik met het toespreken van die 12 personen geholpen ben door de
fractievoorzitters van de personen die vertrekken. Ik probeer me daar mee te beschermen. Is het
leuk en gezellig, dan is de tekst van mij. Als het storend of stuitend is, dan komt het bij de
fractievoorzitter of een andere fractiegenoot vandaan. Daar beginnen we al mee.
Dames en heren, vorig jaar zomer, in de buurt van Toulouse, in de zon, zaten mijn vrouw en ik
voor onze caravan te wachten tot de baas van de camping terug zou komen van zijn siësta. Daar
moesten we een paar uur op wachten. Toen kwam het gesprek tussen mijn vrouw en mij op de
raad. Mijn vrouw zei: die raad, daar zit je nu al lang in. Hoe lang blijf je dat nog doen? Een paar
uur verder, vond ik dat je ook moest kunnen stoppen. Ik moet zeggen dat het besluit mij aan mijn
hart gaat. Ik voel me verantwoordelijk voor de maatschappij, voor de Velsense samenleving. Ik
ben daar nog lang niet mee klaar. Ik wil ook niet aan de zijlijn staan. Er is veel te doen in
gemeente Velsen. Eigenlijk wil ik er niet mee stoppen. Maar na 16 jaar, ik heb er nu 16 jaar in
gezeten, moet je toch ook een keer zeggen dat je ook een keer iets anders moet gaan doen.
Soms moet je een deur sluiten om weer andere deuren te kunnen openen om nieuwe dingen te
kunnen oppakken. Ik heb mijn vrouw beloofd dat in ieder geval één deur richting haar zou zijn en
dat ik meer tijd aan mijn vrouw zou besteden. Trouwens, dat verhaal voor die caravan en het
wachten op die campingbeheerder heeft nog een ander staartje, maar die vertel ik vanavond niet,
want de krant luistert mee.
Wat natuurlijk een kans is, bij zo’n afscheidsspeech als deze, is dat je nog even een paar
politieke rekeningen kan innen. Nog even een paar mensen te pakken nemen. Maar, wees
gerust, dat ga ik zeker niet doen. Hoewel ik het toch echt niet eens ben, maar dat weten jullie,
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hoe soms het debat gevoerd wordt. Ik vind dat het te persoonlijk is, te veel op de man en vrouw
gespeeld. Ook als personeel langskomt in debatten, dan zit ik me daar aan te ergeren en dat kan
ik slecht verbergen. Ook het bewust genereren van chaos door weglopen of door elkaar heen
kwetteren, dat zijn ergernispunten van mij. Ik hoop dat u ook eens een keertje naar uzelf kijkt,
want ook thuis, de mensen die naar de televisie zitten te kijken, zien dat ook gebeuren. Dat is ook
zo’n moment van wat doen ze daar eigenlijk in die raad. Als je je nog eens een keer ergert aan de
mening van burgers dat politiek chaos is, dan moet je je ook houden aan bepaalde regels hier. Ik
geef u dat mee als hint, als tip. Denk daar aan, dat wij ook met respect in deze zaal het debat
voeren. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Gelukkig hebben we de heer Weerwind,
onze burgemeester. Ik mag sinds een paar maanden Franc zeggen. Ik moet zeggen, hij houdt
jullie er scherp bij. Als ik dat doe, krijg ik wel eens op mijn kop van jullie. Hij nooit, dus hij doet het
goed. Waar ik echt van kan genieten, is als het debat fel is en als er emoties bij betrokken zijn.
Maar dat het wel met respect gaat en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Wat ik zelden zie
gebeuren, is wanneer er een goed verhaal komt, mensen hun mening bijstellen. Dat gebeurt wat
te weinig. Ik kan me voorstellen hoe dat in elkaar steekt, misschien moeten we daar eens over na
gaan praten. Er zit altijd een fractieoverleg achter. Hier elke avond maar schorsingen gaan
plegen, dat is ook natuurlijk maar zo dat. Dat moeten we ook niet doen. Maar als er zo’n debat
gevoerd wordt, dan denk ik, ja, dat is het. Dat zou ik graag willen.
Wat ik wel naar u allen wil uitspreken en ook naar de mensen die morgenavond benoemd gaan
worden in de raad, is dat ik ervan overtuigd ben dat u allen zeer hard werkt en gaat werken. En
dat al die mensen zich heel sterk verantwoordelijk voelen voor wat hier in Velsen gebeurt voor de
Velsense samenleving. En dat jullie de moed hebben om hier in deze raad te gaan zitten om dat
te gaan doen. Ik heb 16 jaar ervaring, dat als ik op een gezellige verjaardag kom, het altijd over
vrouwen, voetballen, mooie auto’s gaat. Maar als ik binnenkom gaat het over die rotpolitiek. Ik
vind het niet erg. Ik leg het dan allemaal nog eens een keertje uit en dan heb ik er weer vijf
stemmen bij, denk ik dan. Maar ook ik weet de realiteit, dat als iemand van jullie dan langskomt,
dat ze dan weer op een ander gaan stemmen. Dus je moet moed hebben om hier in de raad te
gaan zitten om dingen te besluiten die moeilijk zijn en soms ook ongemakkelijk zijn. Je hebt moed
nodig om dat uit te leggen naar die mensen, die het betreft. Daar heb ik respect voor en daar
dank ik jullie allemaal voor, dat jullie dat gedaan hebben.
Wat ik zelf ook belangrijk vond in deze raad, is dat we elkaar ook op een andere manier zien en
ontmoeten. Om met respect te kunnen debatteren, moet je elkaar ook kennen en moet je de
mens achter het raadslid kennen. En misschien ook wel de partner en de kinderen achter het
raadslid. Dus ik heb daar altijd op mijn manier geprobeerd daar veel tijd in te steken. Ik ben
daarom ook captain van het schaakteam en captain van het Highlandgameteam. Twee teams
waar allemaal raadsleden van diverse partijen aan meedoen. Ik vind het jammer dat ik daarmee
moet stoppen, maar goed, dat hoort er ook bij. Er is één ding dat hier niet democratisch in deze
zaal besloten wordt, en dat is het aanwijzen van de nieuwe captains. Het is aan mij de eer om dit
hier vanavond te mogen doen. Ik vraag of de heer Ockeloen het captainschap van het
schaakteam op zich wil nemen. Dit houdt in het hele jaar door trainingspartijtjes organiseren. Dat
heb ik ook altijd gedaan voor onze schaakgenoten. Af en toe een partijtje simultaan tegen een
grootmeester. Die duren ongeveer een minuut of drie, denk ik, op ons niveau. Wij hebben door al
die trainingen toch één keer die grote beker binnengehaald. Die was twee meter hoog. Ik kon ‘m
niet meenemen in mijn auto, hij is echt heel groot. Dus die werd gebracht. Peter van de Wetering
werd naar voren geroepen en die wilde ‘m in de afvalbak gooien. Toen kwam Han nog op het
idee dat het wel een prijs van het IJmond Corus schaaktoernooi zou kunnen zijn. Niemand had
ooit verwacht dat wij dat ding zouden winnen. Wij hebben ‘m ook eerlijk gewonnen. We waren het
enige team dat rechtmatig had gespeeld. Dat was mijn verdienste. Alle andere gemeentes
werden tijdens het toernooi gediskwalificeerd en zo hebben we die beker gewonnen. Ik heb ‘m
hier toen midden in de zaal laten neerzetten, maar Peter Cammaert kon er niet omheen kijken.
Toen moesten we ‘m in een hoekje neerzetten. Karel, aan jou de schone taak om dat op zijn
minst te evenaren. En ik kom kijken volgend jaar in Wijk aan Zee.
Het tweede team, dat is het Highlandgameteam. Dat is een wedstrijd waar wij eens in de twee
jaar aan meedoen. Dat is ook maar goed ook, want ik ben na zo’n Highlandgamedag ongeveer
driekwart jaar geblesseerd. Ik ben dan net weer een beetje beter wanneer we in training gaan
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voor het volgende team. Wat ik zou willen, is dat onze beste highlander van afgelopen jaar dat
van mij overneemt. En dat is Robert te Beest. Robert, zou jij deze taak van mij over willen
nemen? Ik heb de rokjes meegenomen. Ik ben ze in mijn zenuwen vergeten hier mee naar toe te
nemen. Ze staan daar verderop. Wees er zuinig op, want Hans Romeijn heeft ze in elkaar
genaaid. Het is een christelijke steek die er in de zoom van de rokjes gebruikt is. Ik heb ze netjes
allemaal gestreken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Syl doet dat altijd voor mij. Ik kan dat niet zo
goed. Dus neem ze mee en wees er zuinig op. Dan heb ik het belangrijkste geregeld voor
vanavond.
Voor ik ga beginnen aan het afscheid van de 13 raadsleden, wil ik nog de griffie bedanken. Han
en je team, het is geweldig wat jullie voor ons als raad doen. Altijd klaar, mailtjes ’s avonds laat
van jullie, het gaat altijd maar door. Ik denk dat er weinig stilgestaan wordt bij het werk dat jullie
voor ons verrichten. Ik denk dat menig raadslid ook niet weet, onder welke tijdsdruk jullie vaak
moeten werken om stukken op tijd bij ons op tafel te krijgen. Er wordt wel eens over gemopperd,
maar als je je er eens in verdiept hoe snel dat allemaal gereedgemaakt moet worden, dan krijg je
alleen maar respect voor Han en haar club. Er zit een aantal hier achter de tafel. Han, hartelijk
bedankt. Graag een applaus voor Han en haar medewerkers.
Nu komen we aan het gezellige deel aan, dat is het afscheid nemen. 13 Raadsleden nemen
afscheid. Die komen tenminste, schat ik, in vieren terug. Het is een derde van de raad, dat is flink
veel. Je kan je afvragen of dat een verlies is. Raakt de raad een groot deel van zijn geheugen
kwijt? Daar heb ik over nagedacht. Ik denk niet dat het zo is. Raadsleden hebben namelijk een
heel bijzonder geheugen. Ze zijn exact in staat om van elk raadslid te kunnen herhalen, woord
voor woord, wat ze twaalf jaar geleden gezegd hebben. Maar wat ze zelf gezegd hebben…..
Ik heb er tijdens de afgelopen verkiezingsdebatten weer fantastische staaltjes van voorbij zien
komen. Moties die schijnbaar ingediend waren en dergelijke en dat soort zaken. Maar dat is toch
wel een bijzondere eigenschap.
Dit is democratie mensen. Dit zijn verkiezingen. Dit hoort er ook allemaal bij. Ik heb er zelf voor
gekozen, ondanks dat het met bloedend hart gaat. Anderen hebben er misschien niet voor
gekozen. Ik weet dat het toch moeilijk is, zeker als je een periode achter de rug hebt waarin je
gewoon keihard gewerkt hebt voor deze zaak. Maar, zo hoort het en zo moet het.
Ik wil beginnen bij Marthin Quist. Marthin, vier jaar geleden in de raad gekomen voor de SP. Je
bent in die periode voorzitter geweest van de raadscarrousel. Lid geweest van de
agendacommissie. En het meest belangrijke: je was ook lid van het schaakteam en lid van het
Highlandgameteam. Je bent trouwens de enige in dat rokje die een beetje op een Schot lijkt, vind
ik. En dat komt niet omdat hij zijn benen geharst heeft ofzo hoor, dat ligt aan andere dingen. Wat
ik ontzettend in jou respecteerde, was dat bij jou over principes niet te dealen viel. Ook jouw
voormalige fractie heeft daar last van gehad. Ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar die
principes zorgden ervoor dat jij uit je fractie moest treden na drie jaar. Je vond zelf dat dat moest
gebeuren. Je bent met Lijst Quist doorgegaan. Niet dat wij daar iets van gemerkt hebben, want je
bleef ernaast zitten. En je bleef de SP-standpunten met veel verve verdedigen, dat wel. Maar jij
had je principes en daar hield je je aan. Ik heb daar het grootste respect voor. Het ging jou om de
positie van de zwakkeren in deze maatschappij te verdedigen. En ook sport was een favoriet
onderwerp van jou. Marthin, bedankt voor deze jaren en ik hoop je nog veel te kunnen
ontmoeten.
Jan Müter. Jan is lid van de Rekenkamercommissie. Je hebt hier vier jaar in de raad gezeten.
Ook heel belangrijk: lid van het Highlandgameteam. Je hebt dat goed gedaan. Dames en heren,
Jan heeft zich zijn hele leven laten leiden door zijn socialistische hart. Dat merk je in alles. Al
decennia lang zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties die ongelijkheid in de
samenleving bestrijden. Minder bekend misschien, maar toch gebeurd: zijn strijd voor de positie
van de betaalde huishoudelijke werksters in Amsterdam. Ook betrokkenheid in de campagne
rond basisrechten van illegale migranten. Van Jan kun je met honderd procent zekerheid zeggen
dat hij zich inzet voor de medemens. Ook in de SP wereld heel belangrijk. Je hebt de SP afdeling
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Velsen opgezet. Je hebt eraan getrokken. Je hebt ervan gemaakt wat het is. Je hebt het
eigenhandig opgebouwd. Je bent het beste thuis in het actievoeren. Deze acties vallen soms niet
helemaal precies in goede aarde in deze raad. En dan hebben we het natuurlijk over het Rode
Kruisziekenhuis. Maar dat maakt jou niet uit. Als jij denkt dat je voor een goed doel moet strijden,
dat je dan ook soms op gevoelige tenen moet staan. Jan, dat tekent jou. Wat je ook tekent, is dat
je het enige raadslid bent geweest, dat hier een keer in korte broek heeft gezeten. Maar dat is
een ander verhaal. Ik heb begrepen dat je je voor de SP blijft inzetten, dus wij zien jou ook
regelmatig terug.
Henk Wijkhuisen. Henk, je hebt zes jaar in de raad gezeten met een korte tussenpose niet. Dus
eerst twee jaar en nu weer vier jaar. Je bent fractievoorzitter van Democraten '66 Velsen
geworden. De afgelopen vier jaar is dat beloond met een verdubbeling van het aantal zetels. Dat
is, denk ik, voor een groot deel op jouw conto te schrijven. Sneu dat je dan door
voorkeursstemmen het net niet haalt. Ik ga ervan uit dat je terugkomt. Dat het goed komt. Voor
jou kon ik allemaal sleutelwoorden verzinnen. Dan heb je het over constructief bezig zijn,
analytisch, dossierkennis, slecht geheugen voor moties, humor, berucht om je weddenschappen:
een fles wijn. Dus die doos zie ik nog wel eens een keer verschijnen. En hart voor de democratie.
Met één natte droom, namelijk dat als we een keer moeten stemmen over belangrijke zaken, dat
hier die deur open gaat en dat Velsen hier beneden op het plein staat en dat er gestemd wordt bij
handopsteking. Is dat ‘m? Dat is je natte droom. Dank je wel, Henk.
Edwin Dominggus. Edwin, een geboren IJmuidenaar in hart en nieren. In spreken en in doen.
Authentiek in je optreden. Je gaat voor waarheid, voor rechtvaardigheid en doet dat zonder
aanziens des persoons. Het maakt jou niet uit wie dan voor je staat. Je hebt toch te maken gehad
met een vrij kleine fractie en een fractievoorzitter die het nodig vond om vaak de hele wereld over
te vliegen. Dat was voor jou geen probleem. Jij pakte daar alles in op. Naar het presidium, naar
Haarlem, telefoontje. Jij zette je in. Je deed hier het woord, je deed daar het woord. Overal vloog
jij in als het moest. Jij zette je ook ontzettend in. Een actie bijvoorbeeld is die enquête onder de
winkeliers. Dat vonden wij natuurlijk meteen een hele slechte enquête, maar dat had een andere
oorzaak. Maar je doet het wel! En dat is te waarderen. Ik denk dat het de tweede avond was dat
Franc Weerwind hier de vergadering leidde, op een hele strakke manier, waar jij soms wel eens
problemen mee hebt. Maar op dat moment noemde jij hem je vriend. Kun je het nog herinneren?
Ik vergeet dat niet meer. De griffiemedewerkers stalen jouw hart. Je gaat voor hen door het vuur.
Ik heb het gehoord, dus ik heb het maar even genoteerd. Dank je wel, Edwin.
Don Verhulst. Lid van de Rekenkamercommissie. Raadslid. Ik vond het toch wel lastig hoe ik jou
moest schetsen. Je bent aan de ene kant één en al bescheidenheid. Ik heb wel eens begrepen
dat je een klein beetje in de luwte wil werken. Maar als jij hier het woord voerde, was dat altijd
met emotie in je stem en in je lichaamstaal. Het waren altijd onderwerpen die je aan het hart
gingen. Ik mag dat wel. En ik waardeer je daarom. Don, hartelijk bedankt.
Henk van Delden. Henk, één van de aardigste raadsleden die ik ken. Kwam met
voorkeursstemmen vier jaar geleden hier in de raad. Was toen één van de bekendste
ondernemers in Velsen. Op 5 december is het zelfs de bekendste ondernemer van Velsen. Henk
kwam met een hoog verwachtingspatroon. Henk, gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven, zou
het hier wel even vertellen hoe je zakelijk besluiten moet nemen. Zo werkt het niet in de politiek.
Daar kwam je al snel achter en daar heb je, denk ik, sterk aan moeten wennen. Het tweede deel
van deze raadsperiode is ook getekend door jouw ziekte. Je bent ernstig ziek geweest. Je hebt
daarvoor zware medicijnen moeten gebruiken. Ik wil daar zelf verder niet op in gaan, maar ik heb
wel respect – trouwens ook de fracties en andere raadsleden, ze hebben het mij verteld – voor
het feit dat je vrijwel niet verzaakt hebt hier in deze raad. Je bent overal geweest, je bleef komen
ondanks hoe ziek je je ook voelde en hoe ziek je ook was. Je was hier. Je liet altijd met je hart op
je tong je bijdrage goed horen. Grote waardering van mij, grote waardering vanuit de raad, grote
waardering voor je fractie. Henk, het gaat je goed.
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Lida Nijssen. Acht jaar raadslid. Fractievoorzitter geweest de laatste twee jaar en lid van de
Rekenkamercommissie. Jij kwam hier in de raad tegelijk met Robert en Dicky. Alle drie
bestuursleden destijds van het CDA. Eén front leek het wel dat hier als CDA kwam te zitten. Jullie
versterkten elkaar. Een hechte band. Jij hebt je in die acht jaar heel sterk ontwikkeld. Van in het
begin toch een beetje de kat uit de boom kijken, van hoe werkt het hier, tot een sterke
persoonlijkheid die als je wat vertelde in de raad, iedereen ook naar je luisterde. Als Lida wat ging
vertellen, dan moet je ook goed luisteren. Je hebt geen makkelijke tijd gehad als fractievoorzitter.
Misschien is dat ook wel de oorzaak geweest dat je zelf gekozen hebt om niet terug te willen
komen. Dat je meer tijd aan andere dingen wilt besteden, dat je nieuwe wegen wilt inslaan. Ik
wens je veel succes en veel plezier naar je zoektocht naar die verdere ontplooiing, wat het dan
ook mag zijn. Lida, bedankt.
Dicky. Met Dicky had ik de grootste moeite acht jaar geleden. Tot die tijd was ik de grootste
socialist in deze zaal en het kleinste raadslid. Toen Dicky kwam, was zij in ieder geval de kleinste.
Dus fysiek kon ik daar niet van winnen. Dus dat heb je van me gewonnen, het kleinste raadslid,
dat ben jij. En ik ben bang dat jij ook de grootste socialist bent van ons tweeën. Ik vind je een
geweldig wijf, Dicky. Je bent ook een begrip. Een begrip in deze zaal, maar ook een begrip in
Velsen. Al was het alleen door je enorme mensenkennis en je directe manier van benaderen. We
hebben daar net weer een voorbeeldje van gezien. Ze trekt gelijk haar schoenen uit en komt
naast me staan. Wie doet dat? Je bent een graag gezien persoon. Met jouw persoonlijkheid wist
je deuren te openen die daarvoor gesloten leken te zijn. Ik zal die eigenschappen gaan missen.
Wat me nog meer frappeerde, is dat ik denk dat jij tussen je oren ook het jongste raadslid van het
CDA bent. Dat heb je tijdens de debatten aangetoond. Ik vind het geweldig – ik zal je leeftijd niet
verklappen; het ligt ergens tussen de 60 en de 83 heb ik begrepen – maar Dicky, jij als
gevoelsmens hebt hier een bepaalde rol gehad in deze raad. Vaak waren we met rationele
beslissingen bezig en dan kwam jij er af en toe wel eens tussendoor met een hele hoge
emotionele lading. Dat bracht soms ook vuurwerk, maar het hield ons ook scherp en bracht de
discussie vaak terug naar waar het ook alweer over ging, namelijk over mensen. Dicky, bedankt.
Dennis Beekema. Dennis, een jaar in de raad. Dat is niet veel zou je zeggen. Maar daarvoor ben
je jarenlang steunfractielid geweest. Een steunfractielid werkt minstens zo hard als een raadslid.
Misschien moet je voor steunfractieleden nog wel grotere bewondering hebben daardoor. Heel
verrassend, het werd me aangegeven, want ik was het een klein beetje vergeten, maar ik vind het
wel een leuk verhaaltje. Jij zat net in de raad en toen heb je een amendement ingediend op een
bestemmingsplan en dat ging over Santpoort-Zuid. De bedoeling was dat Santpoort-Zuid in één
planologisch regime zou komen. Dat lukte. Het werd met algemene stemmen aangenomen. Wat
blijkt nou, uit die kieswijzer in Santpoort-Zuid, dat ze daar heel blij mee waren. Eindelijk hebben
ze in Santpoort-Zuid een concurrent voor Andries. In ene begrijp ik waarom Andries
fractievoorzitter geworden is. Berucht blijkt – dat heb ik gehoord vanuit jouw fractie – de
werkbezoeken die je organiseerde, maar vooral de beachparty. Daar moet ik toch meer over
weten, want wat ik gehoord heb, dat zal ik hier maar niet vertellen. Dennis, je hebt je eigen
bedrijf, je hebt hier nu weer meer tijd voor. Veel succes daarmee. Ik hoop je nog te zien. Je
bracht het altijd met een lag.
Rodrico Cruz. Het politiek talent. Net benoemd tot politiek talent en gelijk de raad uit. Zo gaan wij
met raadsleden om, lijkt wel. Nou, niet wij natuurlijk, het is de burger. Maar ik ga ervan uit dat jij er
weer in terecht komt. Ik weet het vrijwel zeker dat jij weer terugkomt in deze raad. Jij was niet
alleen raadslid, je was ook voorzitter bij het raadsplein. Je zat sessies voor. Ik heb daar grote
bewondering voor. Je hebt daar talent en de competenties voor. Je hebt het strak in de hand.
Ongelooflijk hoe scherp je het weet samen te vatten, de vrij complexe discussies. Je hebt talent
voor dit soort werk, daarom moet je hier ook in verder gaan. Voorzitter van het John van Dijk
fonds. Het John van Dijk fonds is bedoeld om jongeren bij de politiek te betrekken. Daar heb jij
het afgelopen jaar hard aan getrokken en het is je ook gelukt. We zijn nu een bekend gezicht op
de scholen. Er worden sessies gehouden, er worden raadsdebatten door de jongeren gehouden.
Ik vind het geweldig wat er vanuit het John van Dijk fonds gebeurt. Innemend en gedreven doe je
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dit. Soms heb je een vaderlijke hand nodig, dat weet ik vanuit onze fractie. Dat zijn zeven
vaderlijke handen in die fractie die je dan even terechtwijzen. Maar zo hoort het. Welsprekend,
filosofisch vaak en dat op jouw leeftijd. Grote woordenschat en soms ondeugend. Ik lach me
dood. Maar wel betrokken en er is een grote toekomst voor jou weggelegd. Maar eerst
afstuderen!
Kees Stapper. Een half jaar in deze raad. Haast tegen wil en dank. Volgens mij heb je drie keer
nee gezegd tegen deze functie. En toen was de lijst op en toen moest je! Je hebt het gedaan en
volgens mij ben je het ook leuk gaan vinden. Je achtergrond als organisatie adviseur komt dan
ook direct naar boven. Jouw sleutelwoord is communicatie. Je benadert problemen vanuit minder
voor de hand liggende gezichtspunten en dat doe je geweldig. Wel allemaal systematisch. Jij
denkt dan vanuit die processen en groepsdynamica, maar helaas wordt zo niet gedacht in deze
raad. Hier gaat het over politiek strategische spelletjes, en die zijn heel anders. Wij denken in
complotten. Daar moet je nog even aan wennen. Wat mij bij staat, is in ieder geval het debat dat
heeft plaatsgevonden over de verzelfstandiging van de bibliotheek. Jouw inbreng daarin zorgde
ervoor dat fanatieke tegenstanders toch zijn meegegaan in jouw visie, omdat jij het ook zo mooi
wist te vertellen, te analyseren, te communiceren. Jij hoort hier ook in de raad, vind ik. Jij hoort
hier thuis en dat zal vast nog wel een keer gebeuren. Dank je wel.
De laatste, Kees Hindriks. Ook lid van het schaakteam. Hoe moet ik het noemen? Met jou
verdwijnt het fractiegeweten van de PvdA. Ik hoop dat daar een goede vervanger voor terugkomt.
Maar in die zin zal ik je missen. Maar misschien ook wel het raadsgeweten. Jij hebt een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Je bent een scherp waarnemer. Dat is ook jarenlang jouw werk
geweest, waarnemen voor de Verenigde Naties. Dat verklaart ook een belangrijk deel je blijvende
inzet voor de mensenrechten. Je bent er ook een jaar tussenuit geweest om in Sri Lanka waar te
nemen wat daar gebeurt met de mensenrechten. Daar ben je aangedaan van teruggekomen. Een
voorbeeld is ook dat jij zeer aangedaan was over het voortijdig overlijden van Milocovich. Niet dat
je het erg vond dat hij overleed, maar omdat daarmee de slachtoffers een volwaardig proces en
een passende straf onthouden werd. Jij was daar echt chagrijnig over. Je was daar echt
geëmotioneerd door. Ik vind dat lovenswaardig. Een democraat in hart en nieren. Overheidstaken
privatiseren, dat was jouw antipathie tegen wat er gebeurt in Nederland. We gaan nergens meer
over. Alles zit in districten. Alles zit in regio’s. Wordt aangestuurd door niet-democratisch gekozen
burgemeesters en wethouders. Wij mogen alleen onze gevoelens uitspreken over budgetten en
meer niet dan dat. Jij maakte je daar zeer druk over en ik ben het daarover met je eens. Over een
hele hoop zaken gaan wij hier niet meer in de politiek. Niet in Den Haag en ook hier niet. Het
wordt bepaald door goedbetaalde managers in die regio’s, die jarenlang in staat zijn hetzelfde
actieplan neer te leggen en dezelfde evaluatie neer te leggen waar alleen de datum boven
veranderd is. Jij maakte je daar terecht druk om. Dat tekent jou positief. Jij bent niet de man van
de oneliners. Bij jou draait het debat om een goed doorwrocht betoog met diepgang. Zo kennen
we jou. Door jouw vertrek levert de raad wijsheid en levenservaring in. Kees, bedankt.
Dit waren twaalf van de dertien mensen die vertrekken. Ik ben er één vergeten, maar die laat ik
aan een ander over. Het gaat u goed, maar blijf goed over uw schouder kijken, want ik ben nooit
ver weg. Dank u wel.
De VOORZITTER: Wij zijn u niet vergeten, Aris Blok. Later op deze avond komen we ook op jou
terug, degene die je wilde vergeten, maar die we niet zullen en kunnen vergeten. Die ook
vanavond immers afscheid neemt. Dames en heren, dank voor de woorden van Aris. Wij hebben
er echt voor gekozen, met de fractievoorzitters, om Aris het woord te geven daar we uitgingen
van het volgende adagium: een mooi afscheid is de geboorte van een prachtige herinnering. De
woorden die je net bezigde Aris, waren typerend. Kernachtig en in stijl. Dank daarvoor. Dat
gezegd hebbend, ga ik nu de raadsleden die afscheid nemen toch naar voren vragen, omdat wij,
uw raadsgriffier en ikzelf namens de raad, de vertrekkende raadsleden een cadeau mogen
aanbieden. De eerste die het cadeau – het zijn allemaal dezelfde cadeaus overigens – in
ontvangst neemt, zou ik graag willen vragen het cadeau uit te pakken, zodat u allen van de
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prachtige foto kan genieten van ons Velsen, gemaakt door Marco Stoker. Ik doe dat in lijn van
volgorde en ik begin met toch het jongste talent, Rodrico Cruz Linde. Zou je naar voren willen
komen alsjeblieft. We maken er meteen een fotomoment van, dus dames en heren, ik doe een
beroep op uw geduld. Namens de raad bedankt voor je inzet.
De volgende die ik naar voren vraag, is de heer Kees Stapper.
De heer Kees Hindriks alstublieft. Denis Beekema alstublieft. Henk van Delden. Mevrouw Lida
Nijssen. Mevrouw Dicky Sintenie. De heer Don Verhulst. Jan Müter alstublieft. Edwin Dominggus.
Henk Wijkhuisen. De heer Marthin Quist.
Meneer Blok nog een moment geduld alstublieft. Dames en heren, we komen bijna aan het eind
van deze avond. Ik spreek nog een paar woorden tot u. 16 Maart 2006 startte deze raad.
Vandaag, 10 maart 2010 nemen we afscheid van u. In deze raadsperiode is er een tweetal
raadsleden vertrokken, de heer Zwan Hutte – er zijn meerderen vertrokken, maar ik memoreer
even de heer Zwan Hutte, die na ruim 16 jaar zich in te hebben gezet voor de lokale politiek, voor
hem moverende redenen gezondheidsredenen, afscheid nam van de raad. Rob Meerhof werd
geroepen voor een ander ambt, als gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Beide heren
zijn ereburgers geworden en daar heeft u toe besloten, raad. Wij hebben vele
raadsvergaderingen en pleinsessies gehad. Wij hebben getracht dat in kaart te brengen en we
komen uit op ruim 320 mensuren in de afgelopen vier jaar. We hebben ook gekeken naar de
presidiumvergaderingen, agendacommissievergaderingen, fractieoverleg dat weet ik niet. Dat laat
ik helemaal aan u over, maar het zijn van raadslid, het actief zijn in je gemeente – Aris Blok heeft
dat al heel nadrukkelijk aangegeven – is een prestatie. U bent het hoofd van de gemeente Velsen
geweest. Meneer Blok sprak over moed hebben. Ik spreek altijd over lef hebben. Mensen die lef
hebben, die leven. Wij kennen in Velsen geen spookraadsleden. U was er, u werkte mee, u dacht
mee. U was kwetsbaar en u durfde zich ook kwetsbaar op te stellen. Door voor iedereen
zichtbaar en controleerbaar de gemeente Velsen op koers te houden. Dat is uw verdienste. U
hebt de afgelopen vier jaar gezamenlijk ruim 67.500 Velsenaren democratisch vertegenwoordigd,
waarvoor alleen maar dank. Ik doe sinds kort mee. Sinds september, maar ik heb ook gekozen
om op een ietwat eigenwijze manier afscheid van die 13 raadsleden te nemen. Ik hoop dat u mij
die ruimte permitteert. Dat doe ik met zonlicht gevangen in water, oftewel wijn. Ik gebruik mijn
stem en ik hoop dat ik voor een ieder goed te verstaan ben.
Ik heb gezocht naar wijnen om een bepaald karakter, of zoals ik het raadslid heb mogen
meemaken, weer te geven. Deze wijn is niet 16 jaar oud, maar het raadslid is wel 16 jaar actief
geweest. Vrolijk, rondborstig, makkelijk in de omgang, weinig kans op katers. Ik heb gekozen
voor een wijn uit de Côte du Rhone. Vol, kruidig en stevig (Blok).
Ik ga naar een Zuidafrikaanse wijn. Een jonge wijn. Het zou zonde zijn als je ‘m nu al ontkurkt.
Maar deze wijn heeft een fantastische diepgang en is een belofte voor de toekomst: River Garden
Zuid-Afrika (Cruz-Linde).
Dames en heren, ik kom bij een andere wijn. Een persoon die helemaal op dronk is. Een stevige
en complexe wijn. Een beetje moeilijk te doorgronden, maar als je ‘m doorhebt: wat een
schittering. Een Ovega Negra Braziliaan uit 2007. Hij proeft nu misschien een ietsje stroef, maar
naar mate je de bodem van de fles nadert, wordt het alleen maar zachter. U weet waar ik naar
toe loop, dames en heren? (Stapper)
Dames en heren, bij de eerste slok denk je, een beetje zuur. Maar bij nader inzien: een stevige
doordrinker, een kwalitatief zware jongen. Ik heb gekozen voor een prachtige wijn uit Australië,
krachtig en genuanceerd (Hindriks).
Dames en heren, ik ga naar een sympathieke wijn. Jong. Voor de liefhebber een absolute
aanrader (Beekema).
Dames en heren, een toegankelijke, smaakvolle wijn. Een prachtige, frivole nasmaak. Deze wijn
is zeer elegant (Van Delden).
Een sprankelende, bloemige wijn. Zeer plezierige afdronk. Gemakkelijk te combineren. Kortom,
een plezierig belijden van alles. Zonder vervelende nasmaak. Een Marc du Mar uit 2005.
Mousson. Gaat naar niemand anders dan mevrouw Nijssen.
Nu iets rustigs, ongecompliceerd, geschikt voor alle gezelschappen. Ik heb gekozen voor een
Chilene 2008. Een palme alto, de oude boom, getuigt van een stukje wijsheid (Sintenie).
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Dames en heren, soms moet je opletten. Soms springt iets er niet direct uit, maar je voelt dat het
op vele terreinen inzetbaar is. Vrolijk karakter. Voelt zich gemakkelijk in de omgeving. Ik heb
gekozen voor een Merlot, 2009, uit Zuid-Afrika. Don Verhulst.
Een andere wijn. Misschien niet direct toegankelijk. Je moet hiervoor de tijd nemen om de wijn te
leren kennen en om de kwaliteiten van de betrokkene te waarderen. Eigenzinnig. Pinot noir uit
Nieuw Zeeland. Zeer krachtig, zeer rijk, zeer fruitig. Jan Müter.
We gaan weer naar een eigenzinnig type, erg authentiek en pas na de eerste kennismaking
ontdek je de kwaliteiten van deze robuuste wijn. Ik hoop dat deze sportman zich herkent in deze
wijn (Dominggus).
We gaan naar een diepzinnig karakter. Je mag er even voor gaan zitten. En dan laat je het goed
op je inwerken voordat je het natuurlijke karakter en de stevige afdronk kan waarderen. Prachtig
biologische wijn. uit 2008. Hij is rond. Hij is zuiver. Met een prachtige afdronk. Uit Spanje
(Wijkhuisen).
En dan blijft er nog een persoon over. Een soepele, makkelijke, toegankelijke wijn. Wordt door
iedereen gewaardeerd. Chateau du Bois. Frankrijk. Hij is soepel. Prachtig. Gewoon mooi (Quist).
Voor de raadsleden die blijven: u drinkt op een ander moment wel uw eigen glas wijn. Wij gaan
nu over tot de orde van de dag en ik kom tot een afsluiting. Van één van u heb ik nog geen
afscheid genomen. Een stukje wijnhulde, maar dat was ietwat beperkt. Ik verzoek u om allen op
te staan en ik verzoek de heer Blok om naar voren te komen.
Menigeen heeft mij toegefluisterd hoe ik jou toe moet spreken, waarvoor dank. Dus ik hoop dat je
het komend half uur goed oplet. Ooit heb jij mij eens verteld, dat ik niets anders was dan de?
De heer BLOK: Kalkoen.
De VOORZITTER: Nu neem jij die rol over, Aris. Bijna 16 jaar lid van de gemeenteraad van
Velsen voor de PvdA. Vanaf maart 1999 tot april 2002 ben je wethouder geweest. Sinds
december 2007 tot september 2009 tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad en vanaf
september 2009 tot nu eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Velsen. Je
bent in vele ogen een beeldbepalende PvdA’er. Direct, eerlijk en een echte volkshuisvester.
Enkelen noemen jou dan ook de Jan Schaefer van Velsen. Standvastig, gericht op samenwerking
en ook met andere partijen. Enkele raadsleden die jou de afgelopen jaren geobserveerd hebben,
constateerden dat jij een zwak hebt voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Herken jij dat
Aris?
De heer BLOK: Ja.
De VOORZITTER: Waarom is dat zo?
De heer BLOK: Ik heb er mijn beste vrienden zitten en je kunt er afspraken mee maken.
De VOORZITTER: Ja, dat is precies wat hier staat. Je wordt het ondeugendste raadslid genoemd
sinds tijden. Aris stuurt tijdens de raadsvergadering de bode alle fracties langs met een
inhoudsloos briefje. Dat heb je niet één keer gedaan, maar dat heb je heel vaak gedaan.
De heer BLOK: Ja. Sorry Peter. Maar jouw jasje kan weer dicht.
De VOORZITTER: Je staat bekend om je goocheltrucjes. Blijf dat doen en blijf die humor met ons
delen. Boven alles, echt boven alles, gaan we een raadslid in jou missen met humor, met
karakter, met standvastigheid, met een grote overdosis van betrokkenheid. Een mooi sociaal
democraat. Aris, het is mij een grote eer om namens Hare Majesteit de Koningin jou te mogen
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dames en heren, u kunt weer even plaatsnemen.
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Sluiting
De VOORZITTER: Dames en heren. Aan alle mooie dingen komt een eind. Voor 13 van ons dan
het raadlidmaatschap. We gaan een nieuwe periode in. Morgen installeren wij in deze zaal de
nieuwe raad. Ik sluit deze vergadering en ik nodig alle aanwezigen uit om in de Burgerzaal de
aanwezigen te feliciteren en na te praten. Dank u wel voor uw aanwezigheid.
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