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Opening
De VOORZITTER: Ik verzoek u allen uw mobiele telefoon op een niet-geluidstand te plaatsen.
Dank voor uw medewerking. Dames en heren, de gemeentelijke verkiezingen zitten erop. Vanaf 1
minuut over twaalf 11 maart 2010 tot op het moment dat de nieuwe raad wordt geïnstalleerd
hebben enkelen van u geconstateerd dat er een bestuurlijk machtsvacuüm is, want het hoofd van
de gemeente ontbreekt. Dus zolang u niet bent geïnstalleerd, geen raadsvragen. En ik hoor dat
de griffie dan de baas is, dus ik ga maar snel over tot de orde van de vergadering. Welkom aan u
allen.
De gemeentelijke verkiezingen zitten erop. Het resultaat is de gemeenteraad voor de periode
2010-2014. De inwoners van Velsen, onze inwoners, hebben gesproken. De landelijke overheid
heeft de hardste klappen van de economische crisis opgevangen, met als gevolg een hoog
financieringstekort en een snel oplopende staatsschuld. De openbare financiën moeten door het
volgende kabinet op orde worden gebracht. Gemeenten zitten hierbij in de hoek waar de klappen
mogelijkerwijs vallen. Kern van de zaak: inkomsten van gemeenten zijn uitgaven van het Rijk.
Dames en heren, u als nieuwe raad voor de periode 2010-2014 wacht een aanzienlijke opgave,
namelijk, de mogelijke rijksbezuinigingen die zullen worden doorgevoerd ook naar gemeenten,
daar antwoord op te geven. Naar verluidt zal het breed zijn. Zowel het gemeentefonds als
verschillende doeluitkeringen zullen onder het vergrootglas van de Rijksoverheid worden gesteld.
Vele opinieschrijvers over dit vraagstuk zeggen: gemeentebestuurders – u dus, u raadsleden –
de kaasschaafmethode werkt niet meer. Er is behoefte aan een trendbreuk. Een hernieuwde
focus op Nederland, op de provincie maar ook op de gemeenten en dan ook de gemeente
Velsen. We zullen minder middelen krijgen, terwijl de lokale, de regionale en nationale
uitdagingen groot zijn en heel groot worden in de komende raadsperiode. Ik heb het dan niet
alleen over een terugslag als gevolg van de economische crisis, maar ik denk dan ook aan de
demografische ontwikkelingen, waarin we geconfronteerd worden met vergrijzing, ontgroening,
afname van de beroepsbevolking, dreigende energie-, grondstoffen- en klimaatcrisis en de
blijvende situatie dat geld duur is en duur zal blijven. Ook voor de overheid. Die hernieuwde focus
wordt gevraagd van de raad. U zult keuzes moeten maken. Kiest u voor een structurele
versterking van de Velsense economie. Kiest u voor het inzetten van eens sterke arbeidsmarkt
hier in het Velsense. Kiest u voor vitaliteit van Velsen, waarin begrippen zoals burgerparticipatie,
wijkgericht samenwerken belangrijke leidmotieven worden. De keuze is aan u. Immers, de
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gemeentepolitiek gaat over het doen van overwegingen, het nemen van beslissingen, het
oordelen, nadenken over beginselen en, mits we daartoe in staat zijn, het doen van
heroverwegingen. Politiek wordt door sommigen aangeduid als het niet anders zijn dan het
implanteren van intelligentie en de aansturing van onnatuurlijke grote sociale systemen. Met
andere woorden: u zet uw kennis en uw kunde in om beslissingen te nemen om de lokale
samenleving op orde te hebben en te houden met alle vraagstukken die daarbij horen. We weten
dat door de eeuwen heen een baaierd aan politieke arrangementen is ontwikkeld voor een stukje
wetgeving, handhaving en rechtspraak. Ik neem u mee. Rond vijfhonderd voor Christus waren de
mogelijkheden van tirannie, oligarchie, aristocratie en democratie. Op deze thema’s wordt nog
steeds overal ter wereld gevarieerd. In Nederland werken de gemeenten gelukkig in een
democratie. Wij, u, als gemeenteraadslid bent gekozen door de lokale samenleving, de inwoners
van Velsen. En u bent dan ook aan die samenleving verantwoording verschuldigd. Keer op keer.
En ook terecht. In de NRC van donderdag 4 maart 2010 las ik een artikel met als titel ‘wat doe je
als raadslid als de glasbak vol is?’. De schrijvers van het artikel, de heren Bijl en Duursma, zijn
van mening dat lokale politici een brede visie voor hun gemeente moeten hebben, moeten
ontwikkelen ook als zondanig voor hun eigen politieke idealen. Zij geven u vele tips en suggesties
mee. Voor wie het niet gelooft, dit is echt mijn bron. Ik heb ‘m bewaard. Ik geef u ze en dan ga ik
over tot de orde van de vergadering. Enkele tips.
Leg altijd uit waarom u een bepaald standpunt inneemt. Verpak je boodschap zo, dat anderen
deze doorvertellen. Wees helder. Wees duidelijk. Spreek met burgers, niet alleen met
belangengroepen. Bedel niet om toezeggingen bij het college, de raad is de baas. En realiseer je
dat het debat, het politieke debat, niet alleen in de raadzaal plaatsvindt. Ook op straat,
sportkantines, de markt, overal. Op verjaardagsfeesten. En tenslotte, zoek gewoon
samenwerking met elkaar. Respecteer elkaars standpunten en praat erover.
Velen van u wisten al deze suggesties al en doen het als zodanig al en dan zijn mijn woorden
misschien ter overvloede. Maar het is nooit mis om ze nogmaals te horen. Wederom, de keuze is
aan u.
Dames en heren het is een prachtig moment. De nieuwe raadsperiode begint met de installatie
van de gister toegelaten raadsleden. De agenda is ietwat gewijzigd. Het presidium heeft besloten
om de agendapunten 4, de aanwijzing van plaatsvervangende raadsvoorzitters, en agendapunt 5,
de aanwijzing van een vervanger voor het college, uit te stellen totdat een nieuw college is
benoemd.
2R
Installatie nieuwe raadsleden: Afleggen eed of belofte
De VOORZITTER: Ik wil nu overgaan tot agendapunt 2, de installatie van de nieuwe raadsleden.
Enkelen van u hebben gekozen voor het afleggen van de Eed en anderen weer voor de Belofte.
Gelet op de vele aanwezigen en de gasten die wij vanavond hebben, zou ik dat groepsgewijs met
u willen doen. Ik wil starten met de Eed. Ik haal u allen die de Eed willen afleggen naar voren. Ik
vraag u dan plaats te nemen. Dan lees ik de tekst voor en dan weet u het juiste antwoord te
geven als veteranen en toekomstige veteranen. Ik begin met de Eed. Ik verzoek aan mevrouw
Eggermont, mevrouw Kat, de heren Te Beest, Van der Hulst, Korf, Verkaik en Westerman naar
voren te komen.
Bij het afleggen van een dergelijk plechtig moment, adviseer ik u om allen te gaan staan.
Ik lees de tekst hardop. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad 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 behouden, rechtstreeks noch middellijk
enige 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 mijn plichten als lid van de raad naar eer
en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
Mevrouw EGGERMONT, mevrouw KAT, de heer TE BEEST, de heer VAN DER HULST, de heer
KORF, de heer VERKAIK, de heer WESTERMAN, de heer BAL: zo waarlijk helpe mij God
Almachtig.
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De VOORZITTER: Dan heb ik het voorrecht om u als eerste te feliciteren. Daarna kunt u weer
plaatsnemen. Daarna neem ik de Belofte af en dan bied ik de aanwezigen de kans om toch even
te feliciteren. Ik schors daarvoor dan even de vergadering. Daarna ga ik weer snel door.
Goed dames en heren, ik hou vele raadsleden over voor de Belofte. Toch vraag ik u allen naar
voren.
Ik verklaar en beloof dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te behouden, rechtstreeks noch
middellijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik
getrouw zal zijn aan de Grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en mijn plichten als lid van de
raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
Mevrouw BAERVELDT, mevrouw VAN DEN BRENK, de heer DE BRUIJN, de heer VAN
DEUDEKOM, mevrouw DREIJER, de heer GREGOIRE, de heer HENDRIKS, de heer
HILLEBRINK, de heer VAN IKELEN, mevrouw KOEDIJKER, de heer KOUTHOOFD, de heer
KWANT, mevrouw LANGENDIJK, mevrouw MASTENBROEK, de heer MERHOTTEIN, de heer
OCKELOEN, mevrouw VAN OMBERGEN, de heer ORAZ, mevrouw TESKE, de heer
UYTENDAAL, de heer VENNIK, mevrouw VOS, de heer VOSSE, de heer VRIJHOF, mevrouw
ZORGDRAGER: Dat verklaar en beloof ik.
De VOORZITTER: Proficiat. Ik schors de vergadering vijf minuten.
SCHORSING
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.
3R
Vaststellen werkwijze Raad 2010 – 2014 met bijbehorend vergaderschema
De VOORZITTER: Ik kom bij agendapunt 3. Het betreft het vaststellen van de werkwijze van de
raad 2010-2014 met bijbehorend vergaderschema. Van april 2006 tot en met februari 2010
vonden de vergaderingen van onze gemeenteraad plaats in het zogenoemde raadsplein. Om de
twee weken waren er op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur gelijktijd, maximaal drie,
sessies en na een pauze begon in de regel om 21.30 uur de raadsvergadering. Een werkgroep
vanuit de raad van de periode 2006-2010 heeft tegen het einde van de raadsperiode
teruggekeken naar de ervaringen en enkele mogelijkheden voor verbetering voorgesteld. In een
overleg van de werkgroep en het presidium is besloten met ingang van de nieuwe periode het
uitgangspunt van het raadsplein te handhaven, maar met name de splitsing tussen de sessies en
de raadsvergadering te benadrukken door deze op afzonderlijke avonden te plannen. Hierdoor
gaat het raadsplein van een tweewekelijkse naar een driewekelijkse cyclus. Zij het, dat door
vakantieperiodes, feestdagen en dergelijke hier en daar geïmproviseerd moest worden op het
vergaderschema. Het vergaderschema is bijgevoegd. Dames en heren, voor u ligt deze nota. Ik
breng de nota meteen ter stemming. Is stemming gewenst, is de vraag aan u? Dat is niet het
geval, concludeer ik. Dan is het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Ik hoor de nodige commotie. Na de vergadering mag u mij uitleggen waarom.
6R

Benoeming van leden Algemene Besturen, commissie Onderzoek Geloofsbrieven,
Rekenkamercommissie en van sessievoorzitters
De VOORZITTER: Conform afspraak zijn agendapunten 4 en 5 vervallen. Zijn we bij agendapunt
6, benoeming van leden Algemene Besturen, commissie Onderzoek Geloofsbrieven,
Rekenkamercommissie en van sessievoorzitters. Agendapunt 6a. Op de voordracht die bij alle
raadsleden op tafel ligt, u hebt het allemaal, zijn de nodige voordrachten vermeld. De
bestuursleden van de gemeenschappelijke regelingen zijn met ingang van vandaag afgetreden.
Om te voorkomen dat er de komende weken geen bestuur is, zijn deze voordrachten opgesteld.
Uit de raadsleden worden nieuwe bestuurders benoemd. Wat de collegeleden betreft, worden de
zittende bestuursleden herbenoemd. Zodra de nieuwe wethouders zijn benoemd, kunt u deze
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benoemingen aanpassen. Dames en heren, voor u ligt Centraal Nautisch Beheer,
Reinigingsdienst ReinUnie, Schadeschap Schiphol, Regionale Milieudienst IJmond,
Recreatieschap Spaarnwoude en de Meergroep. Deze zes wil ik in eerste instantie aan u
voorleggen. Kunt u instemmen met de benoemingen? Ik concludeer dat dit het geval is.
Vastgesteld.
Onderdeel b. Voor de commissie Onderzoek Geloofsbrieven zijn drie nieuwe leden voorgesteld.
De vraag aan u luidt: stemt u in met de benoeming van mevrouw Van Ombergen als voorzitter en
de heer Kouthoofd en Van Deudekom tot leden? Wenst iemand van u daarover het woord? Dan
is dit als zodanig besloten. Vastgesteld.
Voor de commissie Rekenkamer hebben de fracties allemaal een lid aangewezen en de meeste
ook een plaatsvervanger. Formeel moeten deze door uw raad benoemd worden. Gaat u met de
systematiek akkoord? Dat doet u. Vastgesteld.
Dames en heren, de sessievoorzitter spelen een belangrijke rol in de vergadering van de raad.
Het is goed dat er veel raadsleden aangemeld zijn om de sessie voor te zitten. Ik kan u
verzekeren, dat voor de eerste carrousel de raadsgriffie trainingen gepland heeft, zodat u allen
goed voorbereid aan de slag kunt gaan. Dames en heren raadsleden, de vraag luidt: stemt u in
met de benoeming van de 12 voorgedragen raadsleden? Wenst iemand van u daarover het
woord? Dat is niet het geval. Aldus besloten. Vastgesteld.
Dat was agendapunt 6.
Sluiting
De VOORZITTER: Dan zijn we nu aangekomen bij de sluiting van deze vergadering. Ik nodig u
allen uit om in de Burgerzaal elkaar te feliciteren. Dank u wel.
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