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OPENING
De voorzitter: Inwoners van Velsen, thuis, goedenavond bij deze bijzondere
raadsvergadering van 26 maart 2014. Ik heet u allen welkom op de laatste bijeenkomst van
de raad in deze samenstelling voor de bestuursperiode 2010-2014.
02

BEOORDELING RECHTMATIGHEID VAN DE VERKIEZINGEN DIE OP 19 MAART
2014 ZIJN GEHOUDEN
De voorzitter: Dit is een formele raadsvergadering waarin ik start met de beoordeling van de
rechtmatigheid van de verkiezingen die op 19 maart 2014 zijn gehouden.
03

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: Ik zal tevens beslissen over de toelating als raadslid van de benoemd
verklaarde personen aan de hand van de resultaten van het onderzoek van de commissie
Onderzoek geloofsbrieven.
Dames en heren raadsleden, ik stel u voor om deze beide onderdelen gelijktijdig te
behandelen. De commissie Onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de voorzitter, mevrouw
Van Ombergen, en de leden, de heren Kouthoofd en Van Deudekom, heeft de processen
verbaal getoetst en de geloofsbrieven van de benoemd verklaarde personen onderzocht.
De voorzitter van deze commissie wenst u de conclusies mede te delen.
Alvorens zij dit doet, echter, heeft zij mij erop gewezen dat ze vandaag Sarah is geworden.
Applaus
Mevrouw Van Ombergen: Iedereen hartelijk bedankt voor de felicitaties en het toezingen.
Erg leuk en het wordt heel erg op prijs gesteld. Daar wilde ik mee beginnen. Hartelijk,
hartelijk dank.
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De commissie, de heer Kouthoofd, mijnheer Van Deudekom en ikzelf, heeft 33 stapels
geloofsbrieven, persoonlijke legitimatiebewijzen en uitdraaien van allerhande administraties
doorgewerkt. De commissie heeft daarin geen bijzonderheden aangetroffen; alles klopte.
De commissie heeft geconstateerd dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de
rechtmatigheid van de verkiezingen.
De geloofsbrieven van de 33 benoemd verklaarde personen zijn in orde bevonden, zodat zij
als lid van de raad kunnen worden toegelaten.
Ik wil eraan toevoegen dat ik iedereen heel veel succes wens in de komende vier jaar.
Applaus
De voorzitter: Dank u wel voorzitter, mevrouw Van Ombergen.
Mag ik u, raadsleden, voorstellen te constateren dat de 33 in het conceptbesluit vermelde
personen als raadslid worden toegelaten voor de bestuursperiode 2014 – 2018. Stemt u
daarmee in? Ik kijk rond, daar mag u voor applaudisseren. Het besluit is daarmee met
algemene stemmen aangenomen.
04
AFSCHEID VAN DE RAADSLEDEN DIE NIET TERUGKEREN IN DE RAAD
De voorzitter: Dan zijn wij nu aangekomen bij het afscheid van de raadsleden die niet
terugkeren in de gemeenteraad.
Dames en heren raadsleden. Volgens alle vakbladen bestaat het werk van een raadslid –
naast een hoofdfunctie – gemiddeld genomen uit 22 mensuren per week.
In die uren zet u zich in voor de gemeente Velsen door het bijwonen van vergaderingen,
door te gaan naar plekken, door het lezen van stukken en hier in dit huis mee te denken over
de controle, het zijn en de toekomst van de gemeente Velsen. U bouwt mee aan de
toekomst.
Het is altijd bijzonder als het electoraat, als de kiezer, de inwoner van Velsen, u het
vertrouwen geeft om deze stad, deze gemeente te besturen. Dat is een groot goed. Het is
een groot voorrecht om hier te mogen zitten.
Als politicus ben je het soms wel, soms niet eens met je concullega, maar de raad beslist. De
raad is de baas van de gemeente.
De raad behoort te staan voor respect. Respect voor elkaar, respect voor de inwoners,
evenals respect voor de toekomst, voor de besluiten die je neemt. Die besluiten moeten
doordacht zijn en doordrenkt met kennis en kunde.
Als raad kun je dat niet alleen. Daarvoor heb je een goed uitgerust ambtelijk apparaat nodig.
Daarvoor dank ik ook het ambtelijk apparaat onder leiding van de gemeentesecretaris in de
periode 2010-2014. Ze bereidden alle adviezen voor en stoomden ze klaar in samenwerking
met de griffie om te bereiken dat u besluiten kon nemen.
Ik heb de statistieken meegenomen en zal zo direct een gortdroog betoog houden om te
vertellen hoeveel moties en amendementen en besluiten u genomen hebt. Ik zal mijn best
doen om het te doorspekken met wat anekdoten.
Raadsleden, de Velsense gemeenteraad bestond na de verkiezingen van 2010 uit negen
fracties. In 2010 had een afscheiding plaats bij zowel de VVD-fractie als bij GroenLinks. De
desbetreffende twee raadsleden zijn als zelfstandige fracties verder gegaan. Een van deze
fracties sloot zich daarna weer aan bij D66 Velsen, zodat de raad in 2011 uit 11 fracties
bestond. In 2012 en 2013 bestond de raad uit 10 fracties. In maart 2014 ging de GroenLinksfractie verder als de fractie Merhottein.
In de afgelopen periode 2010-2013 hebben vier raadsleden afscheid genomen. In 2011 is
afscheid genomen van maar liefst drie raadsleden. Als eerste vertrok het VVD-raadslid
mevrouw Nienhuis. Na een jaar raadslid te zijn geweest werd ze benoemd en geïnstalleerd
als burgemeester van de gemeente Landsmeer.
Als tweede vertrok het PvdA-raadslid mevrouw Marianne van den Brenk-Steijn. Ze maakte in
2010 noodgedwongen om gezondheidsredenen van de mogelijkheid gebruik om met
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ziekteverlof te gaan. Vervolgens startte zij in april 2011 weer als raadslid. Uiteindelijk moest
ze in september 2011 besluiten om definitief te stoppen met haar werk als raadslid. Mevrouw
Marianne van den Brenk is bijna 11 jaar raadslid geweest voor de PvdA. Haar bevlogenheid,
haar betrokkenheid bij deze raad staat bij u allen ongetwijfeld nog op het netvlies.
In september 2011 besloot Sedat Oraz, raadslid voor de PvdA, om hem moverende redenen
te stoppen als raadslid. Het raadslidmaatschap was niet meer te combineren met zijn drukke
baan en zijn jonge gezin. Ook hij was ruim vijf jaar actief als raadslid voor de PvdA.
Dit betekende dat op 22 september 2011, toch een bijzonder heuglijke dag, er drie nieuwe
burgers als raadsleden werden toegelaten tot de raad van Velsen. Dat waren Paulien Van
Bodegraven, Rob van den Brink en Kees Stapper.
Van Kees Stapper namen wij afscheid in oktober 2013. Met dit afscheid verloor de raad de
erudiete persoonlijkheid van Kees Stapper, zijn bevlogenheid en zijn kracht om zich in te
zetten voor de gemeente Velsen. Op 17 oktober 2013 werd in zijn plaats benoemd Sander
Meinema. Sander was er kort bij, maar zijn inspiratie en jeugdig elan, zijn kracht van het
woord staat bij eenieder scherp op het netvlies.
Dames en heren, als we terugkijken op wat we gedaan hebben in de periode 2010-2014. Als
we terugkijken naar de Raadspleinbijeenkomsten: in 2010 waren dat er 27, in 2011 waren
het er 24, in 2012 waren het er 27 en in 2013 ten slotte liep het op naar 29 keer. Dat zijn de
raadsvergaderingen en de carrousels. Het voorbereiden, elkaar ontmoeten, er zijn en bezig
zijn met het bestuur van onze gemeente. Een raad is niets als hij geen vragen kan stellen.
Vragen aan het dagelijks bestuur. Dat is belangrijk. Ook daar zien we een oplopende trend.
46 raadsvragen in 2010. In 2012 zien we het aantal vragen opstomen naar 74. In 2013
waren het er 57.
Hoe stond dat met de terugkoppeling van het college, het dagelijks bestuur, via
collegeberichten naar uw raad? Als ik spreek over 2010 praat ik over 140 collegeberichten in
een jaar. In 2013 ten slotte maar liefst 205.
Een raad moet ook besluiten nemen. We worden niet betaald om alleen maar te praten. We
moeten er ook op toezien dat naast het goede praten en de goede discussies – het mooie
discours zoals dat in de fraaie politieke terminologie heet –, ook besluiten nemen. Heldere
besluiten. U hebt in 2010 's 103 besluiten genomen. U bent in 2013 geëindigd met 93
besluiten.
In de politieke arena die een raadsvergadering is en ook behoort te zijn, ontmoet je elkaar
met vaak verschillende opinies, maar tevens met respect voor elkaars positie. We hebben
hiervoor instrumenten uitgevonden als moties en amendementen.
Als ik naar het aantal moties kijk, is dat opgelopen van 51 in 2010 tot 63 in 2013.
Het aantal amendementen waarmee u wijzigingen aanbrengt in raadsbesluiten liep in 2010
op tot 51. In 2013 waren dat er 41.
U hebt bijzonder hard gewerkt en zich als raad van 2010-2014 ingezet voor de gemeente
Velsen. Dat mag ik concluderen als ik deze facts and figures van de afgelopen jaren bekijk.
Natuurlijk werd er nog veel meer vergaderd om na te denken over onze gemeente.
Bijvoorbeeld de Agendacommissie, de Rekenkamercommissie, het presidium,
fractievergaderingen. De Rekenkamercommissie deed maar liefst acht onderzoeken. Ook
niet te vergeten ons John van Dijkfonds, dat elk jaar weer voor jonge Velsenaren een
wedstrijd organiseert waarin we elkaar ontmoeten in de geest. Dat John van Dijkfonds doet
geweldig werk.
Dames en heren, vanavond neem ik afscheid van maar liefst 20 raadsleden. Ik doe dat á la
2010. Ik heb getracht om samen met onze raadsgriffier u te vangen in een fles wijn. Ik wil
hiermee niet bevorderen dat u veel wijn tot u neemt, maar zie dit als een metafoor. Niet
anders dan dat.
We gaan nu over tot de flessen wijn. Ik zal per raadslid een korte karakteristiek geven en
loop dan naar het raadslid toe. Wijn wordt vaak omschreven als zonlicht gevangen in
vloeistof. Daar is een karakter aan verbonden. Ik zou willen beginnen met mevrouw
Langendijk.
Mevrouw Langendijk, u werd raadslid voor de VVD op 13 maart 2007. U was fractievoorzitter
vanaf maart 2010. U heeft mij wel aan het werk gezet om de juiste wijn te vinden.
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Ik ben op zoek gegaan naar het karakter. Het mag een tikje koppig zijn. Het vraagt een
geoefende liefhebber die er even voor gaat zitten om het te waarderen. Want het is kwaliteit.
Zo ben ik uitgekomen op de Montepulciano. Ik mag u danken voor uw werk als raadslid.
Vanavond is de raadsgriffier onze sommelier. Zij heeft vele kwaliteiten.
De heer Ockeloen bij interruptie: Voorzitter, mag ik voorstellen dat het raadslid van wie u
afscheid neemt de microfoon aanzet? Dan komt het ook op de band.
De voorzitter: Mijnheer Korf. U was gemeenteraadslid voor de ChristenUnie vanaf 13 maart
2002. Daarnaast was u lid van de Rekenkamercommissie. U was ook lid van de Regiegroep
Raadsplanning. Voor u – zeker gelet op onze gesprekken – ben ik ook weer op zoek gegaan
naar een wijn. Een wijn die over de gehele wereld voorkomt. Want u bent de reiziger. U bent
een kosmopoliet. Een wijn die gecombineerd kan worden met klasse. Naar blijkt kent deze
wijn, afhankelijk van het jaar, af en toe zoete, maar ook soms ietwat zure uitschieters. Dat is
de reden waarom ik deze wijn voor u heb uitgezocht: een Cabernet Sauvignon.
Dank voor uw inzet.
De heer Kouthoofd, onze nestor. Raadslid voor de VVD vanaf 14 april 1998. U hoort het
commentaar vanuit de zaal. Zo, dit is een teken van respect, mijnheer Kouthoofd. Lid van de
commissie Onderzoek geloofsbrieven vanaf 11 maart 2010.
Mijnheer Kouthoofd, ik heb veel respect voor uw reputatie, uw zijn. Dat is de reden waarom
ik niet gezocht heb naar een spektakelwijn. Ik heb gezocht naar een wijn met een lange
rijping. Die steeds complexer wordt. Die zich aanpast en harmonieert met ontzettend veel
gerechten. Een wijn die tot op hoge leeftijd vitaal is en blijft. Een Rioja Reserva.
Dank u wel.
Dames en heren, Paul de Bruijn. Raadslid voor de VVD sinds 11 maart 2010. Lid van het
John van Dijkfonds in de periode 2010-2012. Een jonge, vrolijke, beetje luchtige maar wel
aanwezige wijn met een zeer opwekkend karakter, met frisse zuren en een niet te zware
smaak. Deze wijn is over enkele jaren nog mooier op dronk. Ik heb gekozen voor een
Sauvignon Blanc.
Hij is raadslid vanaf 25 januari 2007 tot 10 maart 2010 en ook in deze raad vanaf 28 april
2010. Sessievoorzitter vanaf 17 januari 2008. Lid van de Rekenkamercommissie vanaf
september 2010. Zelfs zeer actief geweest als voorzitter van het John van Dijkfonds in de
periode 2007-2010. Hij was lid van het John van Dijkfonds van 2010 – 2012.
Dames en heren, over wie hebben we het? Rodrigo Cruz Linde! Er is geen twijfel mogelijk. Ik
heb voor jou een prima Spaanse jonge wijn gezocht die na volle rijping ongetwijfeld van
grote kwaliteit is en zal zijn. Hij combineert perfect met veel gerechten. Rioja Crianza.
Het raadslid Van Bodegraven; een gezaghebbende naam in het Velsense. Zij was
plaatsvervangend raadslid van 30 september 2010 tot 10 januari 2011. Plaatsvervangend
raadslid van 13 januari 2011 tot 19 mei 2011. En u bent raadslid sinds 22 september 2011. Ik
heb voor u gezocht naar een uitgesproken wijn met een eigen karakter en een eigen smaak,
een aparte smaak. Met mooie zachte zuren en redelijk tot flink wat kracht waar je even de
tijd voor moet nemen om de finesses te doorgronden. Maar als je ze ziet; mooi is die wijn.
Voor u een prachtige Pinot Gris.
Martin Gregoire. Je bent raadslid voor Velsen Lokaal vanaf 11 maart 2010. Sessievoorzitter
vanaf 2010. Lid van de Agendacommissie vanaf maart 2012. Voor jou heb ik gezocht naar
een verkwikkende wijn met een niet te zware smaak met een vleugje kruidigheid. Daarom is
hij met veel te combineren. Hij voegt zich gemakkelijk in een mooie omgeving. Chenin Blanc.
Dankjewel Martin.
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Lieneke Teske, raadslid voor Velsen Lokaal vanaf 11 maart 2010. Sessievoorzitter tot 2013.
Lid van het John van Dijkfonds vanaf 2010. Je kijkt mij heel argwanend aan. Een robuuste
wijn met een lichtrokerig aroma. Een tamelijk volle, stevige smaak met mooi en soepele
rondingen. Tokay Pinot Gris.
Mijnheer Uytendaal, raadslid voor D66 Velsen vanaf 11 maart 2006. Sessievoorzitter tot
2013. Lid van, onder andere, het algemeen bestuur van het Centraal Nautisch Beheer. De
wijn die wij voor u hebben uitgezocht is volwassen. Het is een ietwat evenwichtige wijn met
een plezierige afdronk en de belofte van internationale allure. Een krachtige, fruitige, iets
naar vanille geurende wijn. Goed houdbaar. Kan veelal lang rijpen. Een schone Fendant.
Mijnheer Vosse. Raadslid voor de VVD van 2 april 1987 tot 13 april 1998. Wethouder voor de
VVD van 25 januari 2001 tot april 2002. Raadslid voor de LGV vanaf 22 september 2005.
Fractievoorzitter van de LGV ook vanaf 22 september 2005 tot 22 november 2011.
Sessievoorzitter van 13 december 2007 tot 12 december 2008. Kortom, u kent politiek
Velsen. U heeft het nodige gezien, beleefd en meegemaakt.
De heer Vosse bij interruptie: Of je daar blij mee moet zijn, is wat anders.
De voorzitter: Wij zien uw boek tegemoet. Mijnheer Vosse, de wijn die wij voor u hebben
uitgezocht is niet voor iedereen. Hij is door jarenlange rijping op eikenhout een château van
formaat. Toch een ietwat hoog percentage alcohol. Dit leidt tot een stevige smaak. En toch
een tikkeltje sjiekheid en zwierigheid. Een Grenache. Dank u wel voor uw inzet.
De voorzitter: Dames en heren, ik ga een confidentie met u delen. Toen ik werd ingewerkt en
mocht komen werken hier in Velsen werd mij over dit raadslid, Dicky Sintenie, verteld: 'Dit is
de moeder van de raad'. Dat is een geuzentitel. Dat is respect. U zorgt voor anderen.
Je bent er en je bindt. Daarom is het fantastisch en een eer dat ik nu even een paar woorden
tot je mag richten.
Je bent raadslid voor het CDA vanaf 13 maart 2002 tot 4 maart 2010. En vanaf 28 april 2010
ben je op meer dan enthousiaste wijze lid geweest van het John van Dijkfonds. Over jou valt
veel meer te zeggen, maar ik beperk het. Je krijgt een ongecompliceerde, vrolijke, heldere
wijn. Fris en pittig met een heerlijke tintelende afdronk die goed past bij heel veel
gelegenheden. Dankjewel Dicky.
De voorzitter: Ik wend me nu tot raadslid Van der Hulst. GertJan van der Hulst; raadslid
geweest voor Velsen Vooruit van 1998-2002. Raadslid van Velsen Lokaal van 13 maart 2002
tot 18 december 2003. Wethouder van Velsen Lokaal van 18 december 2003 tot 19 april
2006. Raadslid voor het CDA vanaf 11 maart 2010. U bent ook actief geweest als
sessievoorzitter.
Mijnheer Van der Hulst, als wij samen zijn waar denken wij dan aan?
De heer Van der Hulst: Sneeuw.
De voorzitter: U zegt sneeuw. Allen hier vanavond aanwezig vragen zich af: wat bedoelen ze
daar nu mee? Daarin hebben wij samengewerkt. In de sneeuw! Dat mag voor menigeen een
vraag blijven. Ik ga door naar de wijn.
Voor u heb ik geen haastige slobberwijn gekozen. Ik heb gekozen voor een eigenzinnig
product. Gaat u er maar even voor zitten, want dit is een wijn die bijzondere aandacht
verdient om zijn schitterende diepgang en eigen karakter, een Montepulciano. Dank u wel
voor uw inzet.
De voorzitter: Mijnheer Vrijhof, raadslid voor de Socialistische Partij vanaf 16 maart 2006.
Fractievoorzitter van 16 maart 2006 tot maart 2010. Voor u een elegante wijn voor vele
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gelegenheden. Elegant in kleur, geur en bouquet en geliefd bij velen door zijn uitgesproken
eigenschappen. Voor u Riesling Finesse. Bedankt voor alles.
De voorzitter: Fijn dat je er bent, Reina De Haan. Je hebt je eigen fles meegenomen.
Raadslid van GroenLinks van 28 april 2010 tot 21 februari 2014. Vanaf 21 februari 2014
raadslid van de fractie Merhottein. Je bent sessievoorzitter geweest vanaf september 2011.
Lid van de Rekenkamercommissie vanaf 17 januari 2013. Voor jou heb ik gezocht naar iets
creatiefs, iets eigenzinnigs. Het mag ook complex zijn. En complexe wijn, nog niet uitgerijpt
maar wel aanwezig met een prachtig vleugje kruidigheid. Hij mag een klein bittertje hebben,
maar is volop aanwezig. Voor jou een Chenin Blanc.
De voorzitter: Ernst Merhottein, raadslid van GroenLinks vanaf 11 maart 2010 tot 21 februari
2014. En vanaf 21 januari 2014 raadslid van de fractie Merhottein. U bent actief geweest als
lid van de Rekenkamercommissie van 2010-2013. Ook lid van het John van Dijkfonds van
2010-2012. En niet te vergeten lid van de Regiegroep IJmond vanaf voorjaar 2013. Voor u
hebben we gezocht naar een wijn die krachtig is; wijn met een complex karakter. Veel
invloed van hout en een kruidige aroma. Een stevige afdronk. Tegelijkertijd wist ik dat welke
wijn ik u ook geef, hij niet te evenaren is met uw eigen wijn, Château Merhottein.
Toch deze wijn, een Montepulciano. Dank u wel voor uw inzet.
De voorzitter: Rob, het is goed om je er weer bij te hebben. Je gezondheidsproblematiek
heeft je parten gespeeld; het is fantastisch dat je weer in ons midden bent. Rob van den
Brink, raadslid van de VVD sinds 22 september 2011. Actief lid in het algemeen bestuur van
de Milieudienst IJmond sinds oktober 2011. Voor u heb ik gezocht naar een wijn die zeker
geen allemansvriend is. Die een heel eigen karakter heeft. Door verdere rijping en met het
juiste randje vanille is het een absoluut verfijnde wijn, die nog verfijnder wordt. Dank voor uw
inzet.
De voorzitter: Ben, voordat ik hier in Velsen burgemeester mocht worden, zaten we samen in
het Provinciehuis en we keken naar de nieuwe kroonluchters. Jij bekritiseerde ze;
constructief kritisch. En ik trachtte het uit te leggen. Jij zei in al je nuchterheid: 'Kom
eens op aarde, Franc'. Je bent raadslid voor de PvdA vanaf 11 december 2008. Je
was sessievoorzitter, lid van de Agendacommissie vanaf maart 2012. Van de wijn die
ik voor jou heb uitgekozen, denk je bij de eerste slok: die is aanwezig, die proeft
stroef. Bij nader inzien echter, als je even doordrinkt, blijkt het een kwalitatief zware
jongen te zijn met af en toe een prachtig zoetje. Een Côtes du Rhône. Dank voor je
inzet.
De voorzitter: Sander Meinema. Wil je het eerste woord? Raadslid van de PvdA vanaf 17
oktober 2013. Een fantastische flux de bouche. Prachtige denker en schaker. Sander, voor
jou heb ik uitgekozen een levendige, vitale jonge wijn. Misschien nog niet helemaal op dronk,
maar de pit, de potentie, is er. Een absoluut krachtige, mooie belofte. Dank voor je
werkzaamheden.
De voorzitter: Mijnheer Ockeloen. Raadslid voor de Partij van de Arbeid vanaf 11 februari
2002 tot 15 maart 2006 en vanaf 11 maart 2010. Wethouder van 20 april 2006 tot 28 april
2010. Op 28 april 2010 benoemd tot tweede waarnemer van het ambt van burgemeester.
Fractievoorzitter vanaf april 2010. Vanaf 25 november 2010 plaatsvervangend lid van de
Commissie Onderzoek geloofsbrieven. Lid van de Werkgeverscommissie vanaf 4 juli 2013
en door de raad van Velsen voorgedragen als voorzitter van de IJmondsraadscommissie in
2013. Een geweldige staat van dienst. We konden niet anders dan een smaakvolle wijn
uitzoeken die al helemaal op dronk is en goed houdbaar is. Een wijn die met de jaren
overgaat in een aantrekkelijk, kruidig bouquet met af en toe een frivole nasmaak. Een
Bourgogne. Dank u wel voor uw werkzaamheden.

6

De voorzitter: Tineke, de laatsten zullen de eersten zijn. Raadslid voor Velsen Lokaal vanaf
13 maart 2002. Voorzitter van de Commissie Onderzoek geloofsbrieven vanaf 11 maart
2010. Lid van de werkgroep Zeehaven IJmuiden. Lid ook van de werkgroep Social Media.
De wijn die wij voor jou hebben uitgezocht is vrolijk en gemakkelijk in de omgang. Een
heldere, bloemige wijn met soms, heel soms een scherp kantje, maar met een duidelijk eigen
karakter: Pouilly-Fumé. Dank je wel voor je inzet.
De voorzitter: Dames en heren raadsleden, ik zou u graag het woord willen geven aan onze
stadsdichter Björn van Houten. Hij zal het gedicht voordragen: 'Ik spreek u van Velsen'.
Björn, mag ik je verzoeken naar het spreekgestoelte te gaan?
Björn van Houten: Dank u wel voorzitter. Raadsleden, publiek, goedenavond.
De volgende twee gedichten ga ik voordragen. Het eerste is getiteld:
Ik vertel ze van Velsen.
Zeven dorpen in een gebied/door velen verworven in hun levenslied.
De plek van havens, ruïnes, natuur en evenementen/de plek met theaters, muziek,
Hoogovenvuur en een Popbunker vol talenten.
Gebied met een sneltreinboot richting Amsterdam/er wordt geskied van een heuvel, je wist
niet dat dit hier kan.
Dit is Velsen; cultureel ingesteld/vele malen bij Seaport FM mijn ding verteld.
Dit is de plek waar de tunnel heel vaak stremt/dan scheur ik over de sluizen of betaal bij de
pont mijn cent.
Landgoed Beeckestijn, een genot voor het oog/met de mooie natuur in een tuin die er niet
om loog.
Ziedaar de stranden zo breed en wijd en vol vertier/zomers geen plek door alle drukte en
waait met storm van de pier.
De boten naar Engeland varen elke keer weer vol vertrouwen weg/we zijn hier niet te
temmen, want wie dat probeert heeft pech.
Een high society hebben wij hier ook/heel fraai, je ziet het beter als je misschien niet blowt.
Aan de ene kant de hogere klasse, de mensen met het sociale etiket/aan de andere kant
rokers van gewassen en mensen die leven met sociale pet.
De Ruïne van Brederode in mijn toespraak meegenomen/wilt u die tegenkomen, kunt u via
Bloemendaal tevreden komen.
De gemeente van Dance Valley en Beeckestijnpop/maar ook de Santpoortse Feestweek en
Bunkerrock.
Hier kun je struinen in de duinen die overgaan in bos/hoort thuis de wind bruisen en blaast
langs de beelden van brons.
Het grootste gebied van de IJmond, dus vertel ze/ik verkoos waar ik geniet en dat is Velsen.
Ik wil van dit moment gebruik maken om een speciaal iemand uit de zaal even toe te
spreken. Dat is mijn vriendin. Voor haar heb ik een speciaal gedicht geschreven. Jij wilde
eigenlijk niet mee, maar ik heb je gewoon meegesleept.
Het gedicht heet:
Houden van
Houden van ben ik, houden van ben jij.
Houden van is mooi, houden van zijn wij.
Maar als houden hebben is, verliest houden van zijn kracht.
Houden van is mooi, hebben is lelijk als de nacht.
Houden van is zonneschijn, houden van is maan.
Houden van is van ons, dus laat het nooit meer gaan.
Houden van elkaar is bij ons te aanschouwen.
Houden van ons is oneindig, schat, wil je met me trouwen?
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De voorzitter: Zijn er nog meer dichters of rappers in de zaal?
Dames en heren raadsleden, ik neem afscheid van in totaal 20 raadsleden. Ik ga vragen om
ieder op zijn of haar beurt naar voren te komen, opdat ik hun enkele afscheidscadeaus kan
geven. Het afscheidscadeau dat wij u meegeven als dank voor uw inzet voor de gemeente
Velsen is een foto van de Planeet Velsen van onze stadsfotograaf, Marcel Reimer
gecombineerd met niet het laatste gedicht van Björn van Houten, maar het eerste. Anders
wilt u ook allemaal een ring. Daarnaast, uiteraard, een bloemenhulde.
Ik noem de namen van de raadsleden en verzoek hen om naar voren te komen.
Mevrouw Langendijk. Applaus
De heer Andries Kouthoofd. Applaus
De heer Paul de Bruijn. Applaus
De heer Cruz Linde. Applaus
Het raadslid Paulien van Bodegraven. Applaus
Het raadslid Martin Gregoire. Applaus
Het raadslid mevrouw Lieneke Teske. Ik kom naar u toe. Applaus
Het raadslid mijnheer Uytendaal. Applaus
Het raadslid Gerard Vosse. Applaus
Het raadslid Van der Hulst. Applaus
Het raadslid mevrouw De Haan. Applaus
Het raadslid Ernst Merhottein. Applaus
Het raadslid Van den Brink. Applaus
Het raadslid Hendriks. Applaus
Het raadslid Sander Meinema. Applaus
Het raadslid Karel Ockeloen. Applaus
Het raadslid Vrijhof. Dank u voor al uw raadswerk. Applaus
Dames en heren, er zijn raadsleden die het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding
zien als een bijzondere onderstreping van hun werk voor de samenleving. Zo zijn er ook
raadsleden die dit vanuit hun persoonlijke beleving anders zien. Het is mooi dat dit ook in
onze samenleving kan.
Het raadslid mevrouw Langendijk heeft mij al in een zeer vroegtijdig stadium laten weten een
Koninklijke onderscheiding als zodanig niet op prijs te stellen. Zij heeft haar raadswerk
gezien als een verdienste die niet specifiek met een Koninklijke onderscheiding hoeft te
worden onderstreept. Graag had ik u, mevrouw Langendijk, een Koninklijke onderscheiding
opgespeld. Vanzelfsprekend echter respecteer ik uw wens. De waardering voor uw inzet is
er niet minder om. Ook u heeft zich gedurende drie volle periodes, 12 jaar, ingezet voor onze
Velsense samenleving in de rol van raadslid en in de rol van fractievoorzitter. Uw keuze om
dit niet gelardeerd te zien met een Koninklijke onderscheiding kan ik enigszins begrijpen.
Iedereen kijkt op eigen wijze aan tegen het dienen van de publieke zaak en de waardering
die erbij hoort.
Henny, ik weet dat je niet ten principale tegen het uitreiken van lintjes bent. Je hebt me
echter duidelijk aangegeven dat je tegelijkertijd een automatisme om na 12 jaar raadswerk in
aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding geen recht vindt doen aan het
bijzondere karakter dat een dergelijk onderscheiding kenmerkt. Je ziet het daadwerkelijk als
een eer om als volksvertegenwoordiger vele jaren die kennis en kunde te hebben mogen
inzetten voor de lokale gemeenschap.
Dames en heren, raadsleden, aanwezigen, ik zei het al, ieder kijkt op een eigen wijze aan
tegen het dienen van de publieke zaak. In dit verband heeft ook de heer Vosse aangegeven
niet in aanmerking te willen komen voor een Koninklijke onderscheiding.
Gerard, jij hebt in onze Velsense politiek een meer dan bijzondere staat van dienst. Raadslid
voor de VVD, wethouder voor dezelfde partij, de start van een eigen partij zijnde de LGV. In
de Velsense politiek ben jij een markante persoonlijkheid die op eigen wijze gedurende zo'n
dikke 25 jaar de publieke zaak hebt gediend. Jouw gevoel voor humor hielp je invulling te
geven aan het aspect relativeringsvermogen. Dat vermogen om te kunnen relativeren is niet
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eenieder van ons gegeven. Het is soms wel nodig om de politieke arena te kunnen blijven
overzien. Het is voor ons allen hier vanavond bijna onwennig te zien, dat jij nu de publieke
arena, de gemeenteraad van Velsen, verlaat. Kijkend naar jouw respectabele leeftijd kan ik
me voorstellen dat je zegt: het is mooi geweest. Jij vindt dat de tijd om het stokje over te
geven nu is gekomen. We kunnen niets anders doen dan daarvoor diep respect tonen. Als
markante en betrokken Velsenaar zul je nog lang in onze herinnering blijven.
Dames en heren, ik verzoek u voor beiden een applaus te geven.
Dames en heren, is er zijn drie raadsleden van wie ik vanavond apart afscheid mag nemen.
Om te beginnen van de heer Korf.
Ik vertelde al eerder, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie vanaf 13 maart 2002. Lid van
de Rekenkamercommissie en lid van de Regiegroep Raadsplanning. Een man van
beheersing en controle. Een man van principes. Een man van cijfers en berekeningen tot
achter de komma. Ieder jaar maakt hij zich sterk voor een SMART geformuleerde begroting.
Frits, mag ik jou verzoeken om naar voren te komen.
Dames en heren, mij wordt gevraagd om het zo te doen dat zijn vrouw het kan zien.
Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid onze Koning behaagd om u te benoemen tot lid in de
orde van Oranje-Nassau. Proficiat.
Mag mevrouw Korf ook op de foto? Alle kinderen Korf die aanwezig zijn ook op de foto.
Ik verzoek het raadslid, dat niet zomaar jarig is vandaag, maar echt jarig, mevrouw Tineke
Van Ombergen naar voren te komen. Vanaf 13 maart 2002 was ze raadslid voor Velsen
Lokaal. Ze was voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven vanaf 11 maart 2010,
lid van de werkgroep Zeehaven en lid van de werkgroep Social Media. Actief raadslid, groot
netwerk, grondige kennis van wat er speelt in de gemeente. Zij staat in de gemeente.
Tineke, heb je ook familieleden die op de foto moeten?
Mevrouw Van Ombergen: Ik heb een echtgenoot boven zitten, maar die blijft denk ik wel
boven. Ik denk dat het wel leuk is als mijn ouders erbij zijn. Daar komt mijn man ook al.
De voorzitter: Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning heeft ook jou benoemd tot lid in de orde
van Oranje-Nassau.
Ten slotte verzoek ik mevrouw Dicky Sintenie, raadslid voor het CDA, naar voren te komen.
Sinds 13 maart 2002 is zij raadslid. Ze is een heel korte periode buiten beeld geweest, vanaf
4 maart 2010 tot ze op 28 april 2010 bij de benoeming van de wethouders terugkeerde in de
raad.
Mevrouw Sintenie is naast al haar sportieve bemoeienissen een enthousiast lid van het John
van Dijk Fonds geweest. Een bemoedigend en aanwezig raadslid. Ook voor haar geldt dat
het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander behaagd heeft om haar te benoemen als lid in
de orde van Oranje-Nassau.
Dames en heren, wij zijn bijna aan het eind gekomen van deze raadsvergadering. Alvorens
ik de vergadering sluit, weet ik dat enkele raadsleden nog het woord tot u wensen te richten.
Wie wenst het woord? Kort en kernachtig alstublieft. Wie van u?
Mevrouw Langendijk, mijnheer Vosse, mijnheer Korf, mevrouw Van Ombergen en mevrouw
Sintenie.
Het woord is aan mevrouw Sintenie.
Mevrouw Sintenie: Ik zal het heel kort houden, want ik weet dat er heel veel mensen zijn die
graag een borreltje willen. Ik vind het een heel groot moment toen ik dit net op mijn borst
gespeld heb gekregen. Ook ik heb hier heel lang over getwijfeld. Maar ik ben het verplicht
aan de burgers van Velsen – met respect naar de anderen toe – en aan al die mensen die
mij ondersteund hebben in deze 12 mooie jaren in onze hele mooie gemeente Velsen met
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mijn mooie CDA en mijn mooie CDA-fractie. Ik wil ze allemaal heel hartelijk bedanken. Ik
draag haar op aan alle mensen die deze onderscheiding niet krijgen maar haar wel
verdienen. Voor hen zal ik haar dragen.
De voorzitter: Mevrouw Van Ombergen, u hebt het woord.
Mevrouw Van Ombergen: Dank u voorzitter. Dit is heel raar; 12 jaar geleden begonnen. Ik
heb het al die 12 jaar met heel veel plezier gedaan. Ieder die mij kent, weet dat ik eigenlijk
altijd het hart op de tong had en me misschien niet altijd als een politica heb gedragen. Ik
heb het altijd met heel veel plezier gedaan en ik geef het stokje graag over aan anderen. Met
alle liefde had ik nog een periode gegaan, maar ik heb respect voor de kiezers en respect
voor degenen die na mij kwamen en met voorkeurstemmen zijn binnengekomen. Dat is dus
respect voor de kiezer en dat moeten we ook zo houden. Ik wens ze heel veel succes, in
ieder geval onze eigen fractie van Velsen Lokaal, maar ook alle anderen die hier morgen
geïnstalleerd zullen worden. 12 nieuwelingen. Ik hoop dat er een mooie periode gemaakt kan
worden. Nogmaals ik heb het met heel veel plezier gedaan. Tot ooit.
De voorzitter: Mijnheer Korf, u hebt het woord.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. De onderscheiding die ik vandaag mocht krijgen, gaat
een deel van mijn leven sieren. 12 jaar waarbij ik heel veel gelaten heb, maar ook veel
ontvangen heb. Als ik deze onderscheiding zie, zal ik denk aan Velsen. In het bijzonder ook
aan de burgerij van Velsen. Het was een groot voorrecht om te mogen nemen en te hebben.
Daarnaast, wat betreft mijn gezin, mijn vrouw en kinderen, moet ik zeggen dat het heel veel
heeft gekost. Ik ben heel veel weggeweest en inderdaad heel veel in de wereld aanwezig
geweest. Bij thuiskomst was het altijd, bijna, eerst politiek en dan het gezin. Het heeft dus
ook heel veel genomen. In de komende jaren krijg ik hopelijk heel veel terug.
Ook voor de collega-partijen wil ik aangeven, zeker ook die boeven achter die tafel daar, dat
ik bijzonder veel goede contacten had. Tot nu toe heel veel waardering wederzijds, altijd ook
respectvol voor elkanders positie. Het ging af en toe ietwat zurig, voorzitter, maar u weet dat
het voor de balans goed is dat er af en toe wat zurigs bij is, want anders wordt het te zoet.
Ik wil ook nog mijn dank uitspreken voor de nieuwe fractie –die ontstaan is in de laatste
maanden. Die is gewoon super. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben, maar ze hebben
een metamorfose ondergaan waardoor we bijna op elkaar gingen lijken.
Ik ben bijzonder blij voor Leen de Winter die het over gaat nemen. Leen krijgt al heel veel
steun van collega's.
Ik vond het een voorrecht om in de raad van Velsen te zitten. Het is een boeiende stad, het
is een heel mooie stad en met zijn allen maken we Velsen. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Langendijk.
Mevrouw Langendijk: Dank u voorzitter. Ik heb mij als volksvertegenwoordiger 12 jaar lang
met liefde en overtuiging ingezet voor het mooie Velsen. Elke functie, elke rol gaat gepaard
met ups en downs, met mooie en minder mooie herinneringen. Dat heb ook ik mogen
ervaren. Het hoort bij een politieke functie en ook bij het fractievoorzitterschap. Dit neemt niet
weg dat ik als raadslid en als fractievoorzitter mij met volle overgave heb ingezet voor de
Velsense samenleving naar de maat van mijn eigen mogelijkheden.
Wat het raadslidmaatschap zelf betreft, het is vandaag de dag geen gemakkelijke taak om
de publieke zaak te dienen. Ik noem een paar punten ter illustratie:
• In een wereld die voortdurend en ook sneller verandert, in een wereld met steeds
complexere maatschappelijke vraagstukken wordt ook het raadswerk er bepaald niet
eenvoudiger op.
• Steeds meer Rijkstaken worden naar de gemeenten overgeheveld met minder geld.
Soms, zoals in de afgelopen crisisjaren, moeten er door bezuinigingen vervelende
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besluiten worden genomen die inwoners en instellingen raken. Een en ander vergt
veel bestuurskracht van raadsleden.
• De steeds veranderende samenleving maakt samenwerking met andere gemeenten
steeds noodzakelijker. Ik geloof in de kracht van regionale samenwerking. Ik ben er
een warm voorstander van. De eerste stappen zijn in IJmondverband gezet. Daar
ben ik erg blij mee. Verdere stappen zijn echter zeker nodig.
• Het dualisme heeft de raad een sterkere positie gegeven, maar daarbij zie je ook dat
het werk van een raadslid steeds meer tijd vergt en lastiger te combineren is met een
baan ernaast. Steeds meer vergaderen, steeds dikkere nota's en door de snellere
communicatietechnologie ook steeds sneller reageren.
Een en ander neemt niet weg dat het een uitdaging en een eer is om het raadswerk te doen.
Ik heb er veel vreugde aan beleefd en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe VVD-fractie het
liberale belang op goede wijze zal behartigen.
Ik wens de nieuwe raad veel politieke en bestuurlijke wijsheid om de toekomstige
uitdagingen het hoofd te bieden. Mijns inziens is het daarvoor belangrijk om als raadsleden
op hoofdlijnen te besturen, te blijven investeren in verdere samenwerking met andere
gemeenten, genoeg tijd vrij te maken voor volksvertegenwoordigende rol. Blijf in gesprek met
de inwoners en blijf open staan voor een respectvolle samenwerking met elkaar in het
belang van de Velsense samenleving. Zo'n samenwerking geeft bestuurskracht.
Voor mij is nu de tijd gekomen voor andere dingen en voor nieuwe uitdagingen. De eerste
tijd vooral voor het aanhalen van sociale contacten.
Een dankwoord. Graag dank ik de VVD Velsen en de kiezers dat ik het vertrouwen heb
gekregen om mij 12 jaar lang in te zetten voor Velsen. Ik vond het een eer.
Ook dank ik allen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Mijn fractie, de collegaraadsleden, het college, de griffie, het ambtelijk apparaat en alle anderen. Ik wens iedereen
op zowel politiek als persoonlijk vlak veel geluk en voorspoed.
Tot slot. De Velsense politiek blijf ik met belangstelling volgen. Velsen is mooi. Velsen is
bruisend. Velsen is veelzijdig. Velsen is het waard om met een vette stip op de kaart te
worden geplaatst. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan mijnheer Vosse.
De heer Vosse: Dank u wel voorzitter. Van geboorte ben ik IJmuidenaar. Dus dichterlijke taal
is mij een beetje vreemd. Het gaat meer van: zijn jullie eigenlijk nooit uitgepraat? De
voortekenen zijn echter wel gunstig.
Oud-IJmuiden lonkt en de slijterij in Oud-IJmuiden staat leeg. Maar mijn Irma staat voor de
deur en daar kom je niet langs. Zij ziet voor mij wel iets in een wasserij of een stomerij.
Voorheen heette die stomerij Old Clothes New. Door de visgeuzen gelijk vertaald met: oude
kloten nieuw. Zo erg is het nog niet met mij, maar de taal is hier wel passend.
Ik wens alle mensen hier in de zaal veel voorspoed in de komende jaren. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Eggermont.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. Ik wil namens alle raadsleden vanuit de lief- en
leedpot de dames van de griffie, de bodedienst en de Seaportmedewerkers hartelijk dank
zeggen voor hun inspanning in de afgelopen jaren. Wij hebben altijd op hen kunnen rekenen.
Altijd was alles goed verzorgd. Wanneer we vragen hadden aan de griffie stonden ze altijd
voor ons klaar. We hebben daarom een kleine attentie meegenomen voor alle medewerkers
van Seaport, van de griffie en van de bodedienst om onze waardering uit te spreken voor de
fijne samenwerking en vooral voor de goede verzorging. Dank jullie wel.
De voorzitter: Dames en heren raadsleden, het is een bijzondere avond. Afscheid van 20
raadsleden. Het is eerder door mij gezegd: ik verzoek de vertrekkende raadsleden om nog
even in deze zaal achter te blijven. Ik nodig alle andere aanwezigen uit om na te praten met
elkaar.
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SLUITING
De voorzitter: Ik sluit deze vergadering.
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