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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
dinsdag 25 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. Ammerlaan, O. Bakker, P.C.J. Bleeker, R. Breederveld, W. Esselink, M.J. van 
den Goorbergh, mevrouw J.M.H. d’Hooghe-Molenkamp, mevrouw J.W. Kempenaar-van 
Ittersum, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heren J.L. Kodde, C.R. Korteweg, mevrouw 
I.A. Korting, de heer A. Maris, mevrouw O.M. Nijmeijer, de heren P.H. Oosterhuis, 
J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing, A. Schuuring, 
M.L. van der Star, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, K. Tietema, P.L.A. Vermast, T.J.G. Vulink, 
mevrouw M.A. Witteveen-Rigterink, de heer F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer J. Petrusma, griffier; de heer R. Kool; 
de heren: A. van Amerongen, J.Ph. Engelvaart, P.S.A. Gach en J. de Graaf, wethouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet in de notulen opgenomen voorstellen zijn zonder (noemenswaardige) beraadslagingen 
en zonder hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. 
Niet weergegeven besluiten zijn genomen conform de voorstellen van burgemeester en 
wethouders. 
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1. Opening, agenda, notulen en mededelingen 
a. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de 
belangstellenden op de tribune en vertegenwoordigers van de pers worden welkom 
geheten. In het bijzonder heet hij vier studenten van de Hogeschool in Amsterdam welkom 
die de ambitie hebben om raadslid te worden. 
 
b. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
c. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag 
De heer Esselink geeft aan dat de commissie van onderzoek rechtmatigheid, bestaande uit 
mevrouw Plasschaert en de heren Korteweg, Oosterhuis, Zomerman en Esselink, de 
rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag onderzocht heeft.  
De commissie rapporteert de raad van de gemeente Dronten dat zij de processen-verbaal 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat er geen opmerkingen op de 
processen-verbaal zijn aangetroffen welke een hertelling of herstemming rechtvaardigen. De 
commissie adviseert de raad de uitslag van de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad 2014 rechtmatig te verklaren.  
De commissie wenst er wel bij de overheid op aan te dringen, door een betere voorlichting, 
mensen erop te wijzen dat zij, wanneer zij met een volmacht willen stemmen, ze ook een 
kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever moeten kunnen overleggen. Nu ging 
een aantal stemmen verloren omdat men bij die volmacht geen kopie van het 
identiteitsbewijs kon overleggen. 
De heer Esselink merkt op dat de naam van de heer Yazir niet goed is weergegeven in het 
voorstel.  
De voorzitter bedankt de commissie van onderzoek voor haar werk. Hij stelt vast dat de 
raad het verloop van de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad op 19 maart 2014 
rechtmatig verklaart. 
 
3. Onderzoek geloofsbrieven 
De heer Korteweg geeft aan dat de commissie van onderzoek geloofsbrieven, bestaande 
uit dezelfde personen als de commissie van onderzoek rechtmatigheid, de geloofsbrieven 
heeft onderzocht van de heren Van Amerongen, Ammerlaan, Van Bergen, Bleeker, Den 
Boer, Bongers, mevrouw Bouwers, de heer Engelvaart, mevrouw Hillebregt-de Valk, 
mevrouw Van der Klis-Hovius, de heren Kopman en Kodde, mevrouw Korting, mevrouw Van 
der Meulen, de heren Mol en Oosterveld, mevrouw Plasschaert-Teeuwisse, mevrouw 
Schwagermann, mevrouw Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw Stoker-Dol, mevrouw Stoop-
Aszink, de heren Tietema, Vermast en Van Voorst, mevrouw Witteveen-Rigterink, de heren 
Yazir en Zomerman.  
De commissie uit de raad van de gemeente Dronten, in wier handen werd gesteld de 
geloofsbrieven en verder de bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door 
bovengenoemde 27 leden die in de eerstvolgende raadsvergadering benoemd worden, 
rapporteert dat zij de genoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. 
Er zijn enkele kleine opmerkingen gemaakt over de invulling van de formulieren die 
betrekking hadden op openbare betrekkingen en nevenfuncties. Deze zijn inmiddels 
hersteld. Misschien is het goed dat de nieuwe raad snel een gesprek over integriteit heeft.  
Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De 
commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Dronten.  
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het voorstel de bovengenoemde 
personen toe te laten als lid van de raad: 
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4. Afscheid nemen van niet terugkerende raadsleden 
De heer Maris merkt op dat de raad zojuist heeft vastgesteld welke personen worden 
toegelaten als lid van de raad. Daarmee is in wezen een einde gekomen aan de zitting van 
de raad in deze samenstelling. Ruim de helft van de raadsleden komt niet meer terug in de 
nieuwe raad. En daar zijn raadsleden bij die zelfs al drie periodes zitting hebben gehad. 
Zoals bekend hebben raadsleden verschillende rollen: volksvertegenwoordiger, controle op 
de uitvoering van beleid, ook het bepalen van beleid door de voorstellen van het college te 
beoordelen en al dan niet geamendeerd aan te nemen, maar ook zelf beleid voor te stellen 
via een initiatiefvoorstel. Het onderlinge debat, verschillen van mening, maar ook 
overeenstemming, eensgezindheid, goede persoonlijke verhoudingen, zijn kenmerkend voor 
deze raad. Symbool daarvoor staat het schudden van de hand voor de vergadering en het 
napraten in het bedrijfsrestaurant. De heer Maris bedankt ook het college daarvoor. Dat 
college neemt nog geen afscheid, dat mag nog even blijven zitten.  
Mooi dat ook de pers bijna altijd aanwezig is, want het is belangrijk dat wat hier besproken 
wordt ook naar buiten komt. Hij kan zich nog goed een van de eerste raadsvergaderingen 
herinneren. Dat was in het Almere College omdat de raadzaal werd verbouwd. De pers zat 
achter hem en hij dacht: nu moet ik wel oppassen. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt 
worden. De eerste keer dat je naam in de krant staat, kijkt je al snel of er wel staat wat je 
bedoeld had te willen zeggen. Dat was wel even wennen, in zo’n tijd zonder gebruik van 
sociale media.  
Raadsleden vervullen ook allerlei interne rollen die bijdragen aan het functioneren van de 
raad. Daarbij kan gedacht worden aan voorzitters van een commissie, of plaatsvervangend 
voorzitter van de raad als de burgemeester verstek laat gaan. Dat was weinig keer het 
geval, dus veel oefening zat er niet in. Ook het zijn van lid van het presidium is een 
belangrijke rol, al is dat gekoppeld aan de voorzitterschappen. Maar de heer Maris denkt dat 
de vertrouwenscommissie voor de selectie van een burgemeester, na het vertrek van Toine 
Gresel, een heel belangrijke commissie geweest is, een die ook goed bij ieder in de 
herinnering staat. Onder strikte geheimhouding, op een geheime locatie werden de 
gesprekken gevoerd die uiteindelijk resulteerden in een benoeming van Aat de Jonge.  
Een andere commissie die ook nog wel in de herinnering zal staan, is de commissie voor de 
selectie van een nieuwe griffier, zodat die kon worden genoemd. Dat is, ook al een aardige 
tijd geleden, Djimmer Petrusma geworden.  
Maar als steun en toeverlaat van de raadsleden waren daar Corrie Visser en Gea Dokter. 
Wat op de achtergrond en niet altijd voor iedereen zichtbaar, maar het zijn wel medewerkers 
in dienst van de gemeenteraad. Ze staan als het ware bij de raad op de loonlijst.  
Namens de raad wil de heer Maris waardering voor hen uitspreken. Aat voor de wijze 
waarop hij de vergaderingen leidt, op zijn heel specifieke manier, zonder gebruik te maken 
van de hamer, zoals hij bij zijn benoeming indertijd al aangaf. Er was een glazen hamer, 
maar die was in de periode daarvoor onder onduidelijke omstandigheden gesneuveld en 
een nieuwe hamer is niet aangeschaft. Djimmer is ook heel belangrijk. Hij ondersteunt de 
raad bij het raadswerk, bijgestaan door Corrie en Gea die de raad voorzien van de 
noodzakelijke informatie en de raadsstukken. De heer Maris wil hen namens de raad een 
kleine attentie (een mandje) aanbieden waarin speciale ingrediënten verwerkt zijn die erg te 
maken hebben met het raadswerk. Wat zit er in het pakket?  
Allereerst een fles wijn. Dat is voor raadsleden belangrijk, zittend op de bank bij de 
voorbereiding van de raadsvergadering een klein glaasje wijn. Uiteraard niet te veel, anders 
krijg je van die warrige betogen.  
Dan wat nootjes, want raadsleden hebben behoorlijk wat noten op hun zang.  
Tijdens de raad kan de wijn ook nog een rol vervullen, maar meestal is het een kwestie dat 
er wat water bij gedaan moet worden, om dat vervolgens na afloop van de raad op te 
drinken, met daarbij natuurlijk een lekker stukje kaas. Veel kaas is er niet, er zit wel wat in 
het pakket, maar de kaasschaaf is al behoorlijk gehanteerd dus er is niet zoveel meer over. 
Wel is het belangrijk dat de raad van alle dossiers enige kaas gegeten heeft, omdat men er 
anders weinig over kan vertellen.  
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En dan natuurlijk een doosje pepermunt van ChristenUniekwaliteit. Die pepermunt werd wel 
rondgedeeld in de raad want soms is het een lange zit en als je geen woordvoerder bent kan 
het erg lang duren.  
Wat er ook in zit zijn toffees, dat is wat gewaagder om uit te delen. Die zijn wat bedoeld om 
de politieke opponenten enigszins de mond te snoeren.  
Verder een zakje met eieren. Af en toe is het in de raad lopen op eieren en soms zelfs 
eieren voor je geld kiezen. Gooien met eieren heeft de raad nog niet meegemaakt. Daarom 
zitten er ook chocolade eieren in, mocht men die neiging niet kunnen onderdrukken. Dan 
kan de tegenstander die de eieren ontvangt er weer chocolade van maken. 
Dan nog wat harde noten, walnoten. Harde noten worden af en toe ook gekraakt in het 
debat. 
En een plakje koek, een Snelle Jelle. In heel veel gemeenten is de koek ongeveer op. 
Dronten heeft nog wat, maar gaat er zuinig mee om. Als iemand wat wil, moet de koek 
herverdeeld worden of men neemt gewoon de eigen koek mee.  
Voor als het wat tegenzit en men komt thuis, nog wat opkikkertjes, uiteraard van chocolade 
want anders wordt het alcoholgehalte wellicht wat te hoog in het raadswerk. Dat is niet de 
bedoeling. 
Tot slot zitten er Haagse hopjes in. Als je daar te happig op bent, verslik je je er snel in of je 
bijt je tanden erop kapot. Het is een kwestie van rustig, lange adem, tijdig beginnen met de 
voorbereiding op dit soort dossiers om er vervolgens het meeste uit te halen. 
De heer Maris biedt de pakketten aan.  
Straks is er een nieuwe raad. Voor die nieuwe raad is het altijd de vraag: Hoe maak je nu 
het verschil? Dat kan de raad doen door moties, amendementen of initiatiefvoorstellen. Dat 
vereist wel een bepaalde bekwaamheid. Zomaar iets roepen is niet voldoende. Van het 
college verwacht de raad een degelijke onderbouwing bij de voorstellen en dat mag ook van 
de raadsleden verwacht worden. Dat gebeurde ook.  
Bij zo’n motie of amendement is het belangrijk voldoende medestanders te vinden. Het 
gezamenlijk voorbereiden ervan is een stap in de goede richting, maar het blijkt toch nogal 
eens lastig om het voorstel zodanig te formuleren dat zoveel mogelijk raadsleden zich erin 
kunnen vinden. Vaak worden tijdens de raadsvergadering nog de puntjes op de i gezet. 
Samen met de griffier heeft hij gekeken of dat ook anders kan, op een eenvoudiger manier. 
Na een uitgekiende studie hebben ze iets ontwikkeld waarmee ze hopen dat proces wat te 
vereenvoudigen om zo moties en amendementen te kunnen vervaardigen die op groot 
draagvlak in de raad kunnen rekenen. Omdat dit punt niet op de agenda staat, zal de heer 
Maris dit demonstreren met het maken van een motie vreemd aan de orde van de dag. Een 
motie die een soort advies is van de oude raad aan de nieuwe raad. 
Dat maken van die motie gaat met een soort printer, een wat ouderwetse technologie. Je 
hebt een gedachte in je hoofd, je vingers voeren die gedachte via het toetsenbord in zodat 
ze te zien is op het beeldscherm van de computer en geprint kan worden. De bedoeling is 
dat de raadsleden goed nadenken over wat ze de nieuwe raad willen meegeven als advies 
en daarbij te proberen die gedachten naar de printer te zenden.  
Nadat alle raadsleden hun gedachten hebben verzonden naar de printer, komt als resultaat 
daarvan de volgende motie uit de printer: 
De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 25 maart 2014, 
constaterende dat: 
de raad het verloop van de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad op 19 maart 
2014 rechtmatig heeft verklaard en heeft vastgesteld welke personen als lid van de nieuwe 
raad worden toegelaten; 
overwegende dat: 
• ruim de helft van de raadsleden niet terugkeert in de nieuwe raad; 
• de leden van de raad hun werkzaamheden verrichten vanuit de gedrevenheid om het 

goede te doen voor de gemeenteschap van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant; 
• de raad zelf bepaalt hoe hij inhoud geeft aan zijn wijze van werken; 
• de leden die nu afscheid nemen daarvoor adviezen kunnen meegeven op basis van de 

eigen ervaringen; 
adviseert de leden van de nieuwe raad: 
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• zich in het debat te allen tijde te realiseren dat eenieder als inzet heeft het belang van de 
gemeenschap van de gemeente Dronten; 

• het debat te richten op de inhoud en niet op de man, zodat scherpte wordt gekregen in 
het besluit zonder de goede verhoudingen te schaden; 

• het pioniersadagium “Eenheid leidt tot grote daden” daarbij voortdurend in gedachtenis te 
houden; 

opdat de leden van de raad constructief en met plezier uitvoering kunnen geven aan het 
ambt van raadslid, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
De heer Maris hoopt dat wat uit de printer is gekomen een redelijk beeld geeft van de 
gedachten die de raadsleden hebben ingezonden. 
 
De voorzitter wil ten afscheid in algemene zin enkele woorden spreken tot de raad, in het 
bijzonder tot hen die afscheid nemen. En daarna wil hij een paar persoonlijke woorden 
spreken richting de afscheidnemende raadsleden. 
“Natuurlijk in de eerste plaats woorden van dank. Dank dat u zich zoveel jaren heeft willen 
inzetten voor het bestuur van deze gemeente. Een periode waarin heel veel veranderde. Ik 
verwijs kortheidshalve naar de recent u aangeboden actualisering van de toekomstvisie: De 
kracht van Dronten. In heel kort bestek wordt daar geduid welke veranderingen zijn 
opgetreden in heel korte tijd, na de verschijning van de eerste toekomstvisie in 2007. Ik 
noem: de financieel economische omstandigheden die zo zijn veranderd, de bouw die 
nagenoeg is stilgevallen, de ervaren noodzaak om samen te werken tussen overheden, 
tussen overheden en de markt en met inwoners, de voorgaande noodzaak tot bezuinigen, 
de digitalisering van onze samenleving en ook het eigen werk, voor u, maar ook in dit huis. 
Aan dat alles mocht u vorm en inhoud geven. De richting bepalen voor de inwoners van 
Dronten. Inwoners die kritischer worden, mondiger zijn, die aan de ene kant ontzorgd willen 
worden door de overheid of door anderen, maar aan de andere kant mensen op wie wij 
steeds vaker en intenser een beroep doen en moeten doen om verantwoordelijkheid te 
dragen en te nemen voor hun eigen welzijn en hun eigen samenleving. 
Dronten: een gemeente, een samenleving met draagkracht, daar gaat het ons om. Met 
ruimte die daadkracht vraagt, vooral van u, maar ook van marktpartijen en particulieren. En 
die een overheid nodig heeft met verbeeldingskracht, die zich kan inbeelden wat de vraag is 
bij de ander, de behoefte, de zorg. Dat is uiteindelijk de kracht van Dronten. 
Aan de ontwikkeling en vormgeving van die kracht heeft u bij mogen dragen. Soms genoot u 
ervan, soms leverde het ook teleurstelling op. Vaak was het boeiend, soms ook 
stomvervelend. Was het onderwerp interessant, dan raakte je weer teleurgesteld in mensen. 
Was het thema niet zo uitnodigend, dan maakten collegae het werk wel weer heel erg 
aangenaam. U zult het allemaal wel op uw eigen manier herkennen. 
Ik realiseer mij steeds vaker dat de leus van de gemeente: Dronten geeft jou de ruimte, 
ongelofelijk waar is, maar tegelijkertijd soms ook zo moeilijk in te vullen is. Ruimte geven 
aan die kleinere fractie in de raad, ruimte geven aan je fractiegenoot met wie je het echt niet 
eens bent, ruimte geven aan een initiatief vanuit de samenleving, - en misschien wel het 
moeilijkst - ruimte geven aan jezelf, even een stap terug doen, de ander iets gunnen en 
ervaren dat het delen van macht het vermenigvuldigen van gezag is. 
In dat krachtenveld heeft u de lokale democratie mogen dienen, bijna altijd in een goede 
onderlinge verstandhouding, maar misschien toch nog wat te bevreesd voor het debat, wel 
geïnteresseerd in de argumenten van de ander, maar nog te weinig de gelegenheid gevend 
om elkaar daarop te bevragen. Meer gericht op het hoe, dan het waarom? Nog te veel bezig 
met de weg in plaats van de richting.  
Ondanks dat alles, mogen we vanavond vaststellen dat uw gemeente er prima voorstaat, 
dankzij de inspanning van u allemaal, niemand uitgezonderd. U mag daarop met 
dankbaarheid op terugzien.” 
De voorzitter richt een enkel persoonlijk woord tot de afscheidnemende raadsleden. 
“Mevrouw Kempenaar-van Ittersum: zo spreek ik u graag aan. Dat klinkt net iets vollediger, 
net iets chiquer, iets voornamer. Vanuit deze stoel was u toch een beetje de dame van de 
raad. Van Ittersum, een prachtig geslacht. Als u sprak klonk het ook altijd een beetje 
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voornaam, altijd weldoordacht, weloverwogen, zorgvuldig en met diepgang als het moest. Ik 
weet hoezeer u zich soms zorgen maakt, en ik met u, over het gebrek aan diepgang in de 
politiek en uw afkeer van oppervlakkigheid en populisme. Een zorg die velen met u delen. 
Het is goed dat u zoveel jaren juist vanuit die betrokkenheid een bijdrage heeft geleverd aan 
het politieke debat. Dank daarvoor. 
De heer Maris, voor mij een beetje bijzonder afscheid omdat u voorzitter was van de 
vertrouwenscommissie die in 2004 mij aanbeval voor benoeming bij de gemeenteraad. Een 
man die ik mij zal herinneren als een uitstekend luisteraar, dat is ontzettend nodig waar 
mensen zo graag spreken. Een precieze lezer ook, met oog voor detail, creatief en in mijn 
herinnering de man die jaren geleden voorstelde de abri’s te privatiseren. Een raadslid wiens 
financiële deskundigheid buiten twijfel was en is en waarvan de gemeente veel heeft 
geprofiteerd. Dank daarvoor. 
De heer Schuuring past in het rijtje raadsleden dat zonder ooit het hoogste woord te voeren, 
zich toch, desondanks of misschien wel juist daardoor, een eigen profiel heeft kunnen 
aanmeten: sociaal betrokken, er zijn voor mensen, die heel veel zelf kunnen maar soms een 
beroep moeten en mogen doen op die overheid. Hoezeer zal uw boodschap, uw intentie de 
komende jaren met de decentralisaties voor de deur nog naklinken in uw fractie en in deze 
raad? Pas dan is uw inzet niet tevergeefs geweest. Bedankt. 
De heer Esselink, ook lid van de eerdergenoemde vertrouwenscommissie. Ik hoop dat ik het 
geschonken vertrouwen niet heb beschaamd. Een vechter, een bijter, een debater, 
gedreven door bestaand of vermeend onrecht. Hij vroeg aandacht voor individuele mensen 
in nood. Kwam weleens gewoon bij me en vroeg: Aat wil je daar eens aandacht aan 
schenken? Zo hoort het. Met u verliezen we ook een financiële deskundigheid in de raad die 
we node zullen missen. Waarbij u de kunst verstond om de hoofdzaken van de bijzaken te 
onderscheiden en u niet te verliezen in allerlei details. Een gave die niet iedereen verstaat 
en die we van u nog lang moeten herinneren. Dank voor uw betrokkenheid, zoveel jaren 
lang. 
De heer Breederveld, the young angry man van de sociaal democratie in Dronten. Drontens 
hoop in bange dagen. Raadslid die het meest van ons allemaal hield van het debat en het 
moeilijk kon aanvaarden als iemand dat debat een beetje uit de weg ging. Die zijn inbreng, 
bij welke gelegenheid ook, altijd afsloot met dezelfde woorden: "tot zover mijnheer de 
voorzitter". Een raadslid dat zich in de loop der jaren steeds vaker presenteerde met een 
stropdas, hetgeen door iedereen werd gewaardeerd. Bij uitstek een liefhebber van het 
politiek metier. Dank daarvoor. 
De heer Rosing, rots te midden van woelige liberale baren, ook u was lid van de 
vertrouwenscommissie die mij in 2004 het vuur aan de schenen heeft gelegd. Een strateeg, 
kort samengevat: zwijgen als het kan, spreken als het moet. Opererend vanuit een 
oppositionele rol en vanuit een coalitieverantwoordelijkheid. U verstond beide. Vooral gericht 
op effectiviteit van en efficiency bij de lokale overheid. Bij onze, bij uw gemeente. Dank voor 
uw inzet. 
De heer Van den Goorbergh die ik vooral de laatste weken wat beter ben gaan leren kennen 
en waarderen als lid van het presidium. Vooral uw inbreng op het thema vernieuwing van de 
structuur en cultuur van het vergaderen door de raad sprak mij wel aan. Minder stukken, 
meer overlaten aan het college, beperken tot een paar onderwerpen, veel meer raadplegen 
van de samenleving zelf, raadsleden zichtbaarder maken via de gemeentepagina of digitale 
middelen, de website. U heeft zich ervoor ingezet tot op het laatst toe en het is aan de 
nieuwe raad daarmee aan de slag te gaan. Dank voor uw inzet op dit punt en vele andere. 
Mevrouw d'Hooghe u verlaat ons eigenlijk te snel, in vier jaar kan je zo weinig opbouwen, 
laat staan bereiken. Daarom zou ik u willen uitnodigen uw talent, wat ik heb ontdekt bij u, te 
blijven inzetten voor de Dronter samenleving. U komt ook uit een politiek nest waarin dat niet 
zo gauw de gewoonte zal zijn. Dus niet opgeven, maar inzetten op welke plaats dan ook in 
uw eigen samenleving. Er is zoveel behoefte, ook in Dronten, om te profiteren van uw 
bestuurlijke ervaring die u onder andere hier heeft kunnen opdoen en die wij met u hebben 
mogen delen. Dank daarvoor. 
De heer Vulink, opvallenderwijs - het moet gezegd - het vierde VVD-gemeenteraadslid dat 
afscheid neemt vanavond, trad tussentijds toe tot de raad. Hij voegde zich opvallend snel in 
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de gelederen en had het ook snel naar zijn zin en straalde dat ook uit. Politiek is dan wel een 
beetje hard en onbarmhartig als je al zo snel ook weer moet terugtreden. Het is niet anders. 
Maar ook voor u geldt de uitnodiging: blijf alstublieft betrokken bij uw eigen samenleving en 
zet uw talenten in. Dank voor uw betrokkenheid hier. 
De heer Bakker, zo gewoon als uw achternaam klinkt zo ongewoon waren vaak de eerste 
zinnen van uw inbreng. Vaak Shakespeare soms Goethe. En u had en heeft gelijk natuurlijk: 
van de grote schrijvers en filosofen kunnen wij veel leren, ook in ons werk in de politiek. Een 
voorbeeld van de door u zo geliefde Shakespeare, uit het bekende toneelstuk Measure for 
measure, maar dan in de prachtige vertaling Leer om leer van Hans Andreus. In dat 
toneelstuk wordt de strenge magistraat Angelo door de hertog van Wenen belast met het 
stadsbestuur, maar later, zoals dat veel met stadsbestuurders gaat, raakt hij verstrikt in 
allerlei (liefdes)affaires. De hertog spreekt dan de volgende woorden: “Als ik ontvouwde hoe 
men moet regeren, dan leek ik op een ijdele orator. Omdat uw eigen kennis, naar ik weet, al 
wat ik u aan de raad zou kunnen geven te boven gaat. Daarom alleen maar dit: laat uw 
kundigheid met al uw waarden tezamen werken. Van ons volkskarakter, de stedelijke dienst 
en de regels van onze rechtspraak weet u zoveel af, als welk man ook wiens rijkdommen 
aan kennis en praktische ervaring wij ons heugen. U heeft een opdracht. Wijk er nooit van 
af.” Zo kennen wij u ook wel een beetje, wijk er nooit van af. Dank u wel voor uw inzet voor 
Dronten zoveel jaren lang.” 
De heer Bakker reageert dat hij niet wil gaan zonder een citaat van de bard Shakespeare: 
“So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.” 
De voorzitter vervolgt: 
“Alsof het is afgesproken tussen de voormalige leden van de vertrouwenscommissie uit 
2004, want met de heer Korteweg is hij het vierde lid uit die commissie dat afscheid neemt. 
Alsof zij zeggen, ach na 10 jaar moet Aat maar op eigen benen kunnen staan en zonder ons 
verder kunnen. Ik zal ook u missen.  
Onbetwist een politicus met een eigen geluid, volstrekt herkenbaar in de keuze van zijn 
thema's, maar vooral ook in de benadering daarvan. Een raadslid dat altijd stemde tot 
nadenken, als hij vragen stelde zette dat ons (burgemeester en wethouders) aan het werk. 
Af en toe hoorde ik mensen in mijn omgeving dan verzuchten: ach daar heb je Cebus weer! 
Een groter compliment kan je eigenlijk niet krijgen als raadslid. Daarbij een herkenbare 
Drontenaar. Dank voor uw inzet voor Dronten zoveel jaren. 
De heer Oosterhuis heeft viermaal de gemeenteraad gediend. Een raadslid met een eigen 
stijl, met een eigen wijsheid. Hij bracht de griffie soms tot ware wanhoop met zijn 
vasthoudendheid in het stellen van vragen. Hij kon zich ook openlijk verbazen over de wijze 
van ons vergaderen, alsof hij er geen deel aan had, het gek of vreemd vond. Vroeger deden 
we dat toch echt veel beter! Maar hij toonde altijd een grote mate van betrokkenheid bij het 
wel en wee van Dronten. Dank daarvoor. 
Tot slot mevrouw Nijmeijer. Ik herinner mij nog heel goed het eerste kennismakingsgesprek 
met u waarbij u zei: ik ga het voor een jaartje doen dat raadslidmaatschap. Het zijn er 
uiteindelijk vier geworden en ook u bent eerder, in uw geval tweemaal, raadslid geweest. 
Een ding weet ik zeker, dat ik niets te veel zeg als ik, verwoord namens heel veel mensen 
hier aanwezig, zeg dat wij heel veel respect hebben voor de wijze waarop u uw raadswerk 
heeft ingevuld. Soms onder heel moeilijke omstandigheden, thuis in de privésfeer waar u 
afscheid moest nemen van uw man. Maar ook in de fractie van D66 waar u afscheid moest 
nemen van diverse collegae om heel uiteenlopende omstandigheden. Om dan toch 
gemotiveerd te blijven, telkens weer wel een inbreng te leveren en een gezicht te geven aan 
je fractie en aan je politieke kleur, dwingt bij ons allemaal respect af. U was altijd goed 
voorbereid, had altijd een consistent verhaal met een duidelijke D66-signatuur. Knap, 
evenwichtig, doordacht, rustig, woorden die zomaar spontaan bij mij opkwamen bij de 
voorbereiding. Het Dronter redelijk alternatief.  
Naast uw raadswerk bent u ook op andere fronten actief in de Dronter samenleving. Ik noem 
er één, de verkoop van tweedehandsboeken onder de vlag van de Odd Fellows.  
Overigens mag niet onvermeld blijven dat u de enige inwoner was in deze raad afkomstig uit 
Ketelhaven. 
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De inzet van raadsleden, die hun werk serieus opvatten, verdient waardering en respect. 
Respect vooral van ons, waardering van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander die u heeft 
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.”  
Tot slot van deze vergadering wil de voorzitter de versierselen daarbij horend graag aan 
mevrouw Nijmeijer uitreiken.  
Mevrouw Nijmeijer geeft aan dat het gebruikelijk is Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
te bedanken voor deze onderscheiding. Waarschijnlijk ligt de koning op dit moment uitgeteld 
op de bank van villa Eikenhorst na deze zware dagen. Zij kan dat goed begrijpen. Toch wil 
zij zeggen dat ze er diep over nagedacht heeft. De angel van de twijfel zit nog steeds in 
haar, vanwege deze onderscheiding. Niet omdat zij tegen Koninklijke onderscheidingen is, 
integendeel, maar ze heeft zoveel meer gedaan dan alleen raadslid zijn. Raadslid zijn is echt 
geen makkelijke functie, zeker als je deel uitmaakt van een kleine fractie en die in de laatste 
raadsperiode tot drie keer toe vernieuwd werd. Dat is heel hard werken. Verder waren het 
ook privé geen makkelijke jaren voor haar, maar zij is opgevoed met plichtsbesef. Wie A 
zegt, moet ook B zeggen, werd haar regelmatig voorgehouden. Ze hoopt dat zij als 
vertegenwoordiger van de inwoners, de burgers van de gemeente Dronten heeft kunnen 
bijdragen aan het goede van en voor de gemeente Dronten. Ze is toch blij met de 
onderscheiding. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
 
 

 8 


	1. Opening, agenda, notulen en mededelingen
	2. Rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag
	5. Sluiting

