NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 27 maart 2018

Aanwezig
Raadsleden:

mw M.S. Albricht, mw E.J.G. Hupkes, dhr B. van der Plas, mw C.C. Spillenaar
Bilgen-Dekker, dhr R.J. de Jonge, dhr C.P. Schmidt, dhr H.M. Veltman, dhr G.J.
Willemse, dhr R.H. Zendijk

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier:

dhr J.H. Klein Molekamp
dhr G.H. van Gorkum, dhr A. Logemann
dhr K.M. Schaap

Verslag:

Buro Service Overasselt, mw W.J.J. Verheijen Verkroost

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 19.24 uur en heet de aanwezigen welkom in de laatste vergadering in de huidige samenstelling van de raad.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Wethouder Van Gorkum deelt met betrekking tot de 20 kavels in het nieuwbouwproject mee dat 19
kavels verkocht zijn of er een optie op ligt.

4.

Notulen van de raadsvergadering d.d. 27 februari 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actielijst

Er zijn geen opmerkingen.

6.

Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2017

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
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7.

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet voor vervanging van de masten en armaturen
aan de Arnhemse Allee

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

8.
9.

Voorstel tot het beoordelen van de rechtmatigheid van de verkiezing aan de hand van het
proces verbaal van het Centraal Stembureau
Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van degenen die
op 21 maart 2018 zijn verkozen

De voorzitter zegt dat de verkiezingsdag afgelopen woensdag goed is verlopen en heel gezellig was.
Het heeft veel positieve publiciteit opgeleverd. De opkomst was 82,5%.
De voorzitter benoemt als leden van de Commissie van Onderzoek de drie fractievoorzitters en
schorst de vergadering om 19.30 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 19.38 uur.
Dhr Van der Plas zegt met betrekking tot de rechtmatigheid van de verkiezing dat er goed geteld is.
Met betrekking tot punt 9 verklaart hij:
“De commissie uit de raad van de gemeente Rozendaal, in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
Hupkes, E.J.G. (Loes); Zendijk, R.H. (René); Frequin, L.M. (Lidwien); Albricht-Brinkman, M.S. (Marieke); Ter Brugge, C.H. (Corine); Van Gorkum, G.H. (George); Logemann, A. (Anton); Jansen, W.P.
(Wilfred); Van der Akker, W.F. (Wouter);
op vrijdag 23 maart 2018 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Rozendaal,
rapporteert de raad van de gemeente Rozendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 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 Rozendaal.”
De voorzitter zegt dat in de vergadering van a.s. donderdag 29 maart om 20.00 uur bovengenoemden geïnstalleerd zullen worden tot lid van de gemeenteraad.

10.

Comptabiliteit

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

11.

Rondvraag

Mw Spillenaar heeft onlangs gelezen dat de EU Wifi-vouchers beschikbaar stelt voor lidstaten en voor
gemeenten. Zij vraagt of dit iets voor Rozendaal is.
Wethouder Van Gorkum antwoordt dat een gemeente zich vanaf 20 maart kan registreren. Vanaf 15
mei 2018 worden de vouchers uitgedeeld aan de dan geregistreerde gemeenten. In de zomer 2018 is
er een assignment-fase en daarna komt er een tweede cyclus. Bij het inloggen op het EU-portal bleek
al snel na het beantwoorden van een aantal vragen dat de gemeente zich ergens aan committeerde
waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Het is beter om eerst uit te zoeken waar zo’n hotspot
geplaatst zou moeten worden en dat daarna uitgezocht wordt wat de kosten zijn. De operationele
kosten komen voor eigen rekening en die zijn niet bekend.
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De voorzitter stelt voor om te kijken of het aantrekkelijk is en daar de nieuwe raad van in kennis te
stellen.
Mw Spillenaar vraagt de raadsleden van de nieuw te vormen raad of zij willen proberen vol te houden
wat de oma van Loesje ooit zei: “Ik laat altijd een spoor van verbinding achter.”
Mw Hupkes zegt de raad van mw Spillenaar ter harte te zullen nemen.
Dhr Van der Plas sluit zich aan bij het advies van mw Spillenaar voor de nieuwe raad.
Wethouder Van Gorkum merkt op dat hij zonder tromgeroffel gekomen is en zonder tromgeroffel wil
vertrekken. Hij dankt eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij kijkt met een ‘big smile’ terug
op de afgelopen periode.
De voorzitter stelt dat de wethouder nog een kleine maand in functie zal zijn.

12.

Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad

De voorzitter zegt dat het raadswerk een hele tijdrovende klus is en veel van mensen vraagt in een
tijd waar delen van de bevolking vooral weten wat niet goed is, maar niemand laat weten wat er wel
goed gedaan wordt. In die context is het een ondankbare taak. Het is fijn dat ondanks dat er altijd
mensen zijn die zich voor het algemeen belang inzetten. Ieder doet het op zijn eigen wijze en dat geeft
ook de diversiteit in de raad. Die diversiteit in de raad was, toen hij aantrad, er minder dan de afgelopen periode. De raad en het college hebben een enerverende periode achter de rug.
Hij zal alle vertrekkende raadsleden persoonlijk toespreken. De vertrekkende raadsleden ontvangen
een bos bloemen en een ets, waarbij zij kunnen kiezen uit een van het gemeentehuis of van het kasteel.
De voorzitter spreekt de vertrekkende raadsleden als volgt toe:
Mw Spillenaar Bilgen: 8 jaar geleden bent u gekomen. De enige van de BGR-fractie die toen ook in de
raad zat en ook deze periode nog, was dhr Koning. U heeft heel intensief met hem opgetrokken. Het
was voor allen een dieptepunt toen de heer Koning vorig jaar overleed. U heeft in die periode van 8
jaar een belangrijke stempel op de BGR gedrukt, zowel als adviseur van dhr Koning als van mw Hupkes. Aan de ene kant was u raadslid, maar in het dagelijks leven bent u juriste en dat heeft u altijd in
uw raadslidmaatschap meegenomen. Ik heb me er altijd over verbaasd dat mw Spillenaar dingen uit
de stukken haalde die ikzelf over het hoofd heb gezien.
Ik wil ook stilstaan bij het feit dat mw Spillenaar de commissies heeft voorgezeten. Dat heeft zij op een
geheel eigen wijze gedaan. Altijd op een zekere afstandelijke wijze, ervoor zorgend dat er een goede
besluitvorming was. Dan valt het altijd op dat zij af en toe dingen eruit haalt waardoor betrokkene even
moet nadenken wat hij/zij nu precies bedoelt. Ik denkt dat iedereen de wijze van commissievoorzitterschap buitengewoon gewaardeerd heeft. Mw Spillenaar heeft het zelfs een keer gebracht tot waarnemend burgemeester gedurende twee dagen en gelukkig gebeurde er toen ook wat, waardoor zij inhoud kon geven aan de functie.
Mw Spillenaar was ook nestor van de raad en zij zal in al haar functies gemist worden.
Dhr Van der Plas was niet alleen 8 jaar raadslid, maar de tweede periode ook waarnemend voorzitter
van de commissie en fractievoorzitter. De eerste periode zat het PAK in de oppositie en de tweede
periode in de coalitie. In beide periodes heeft hij zijn eigen stijl gehanteerd, een stijl van een zekere
bescheidenheid. Hij heeft altijd getracht zo verbindend mogelijk te zijn. Aan de ene kant was hij duidelijk in zijn positie aan de ander kant probeerde hij ook af en toe de scherpe kantjes er vanaf te vijlen,
ook in het presidium. Soms was ik hem daar dankbaar voor, soms wat minder.
Dhr Van der Plas heeft inmiddels een andere toekomst gekozen. 8 jaar raadslid en daaraan voorafgaand nog 4 jaar commissielid was voldoende. In die betekenis bent u 12 jaar actief geweest.
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Dhr Schmidt was in de periode 2002-2006 al commissielid maar niet voor het PAK. Voor BGR was hij
heel actief als lid voor de commissie Milieu. Vanaf 2010 tot 2014 kwam hij namens het PAK in de
commissies AZ en Financiën en het Sociaal Domein en in 2014 is hij lid van de raad geworden. Het is
de voorzitter opgevallen dat dhr Schmidt zich verantwoordelijk voelde voor alles wat er in Rozendaal
gebeurde, als raadslid was hij aanspreekbaar op de volledige controlerende functie. Ik heb daar wel
enige discussie met dhr Schmidt over gevoerd. Dhr Schmidt heeft met een heel eigen stijl zijn raadslidmaatschap inhoud gegeven. De hele fractie van het PAK krijgt een nieuw gezicht.
Dhr Veltman heeft één periode deel uitgemaakt van deze raad. Hij was lid van het commissieblok
VROM, geassisteerd door mw Van der Voort en later door de heer Waltmans. Hij had ook een eigen
rol zowel binnen de BGR-fractie als in de maatschappij, in zijn functie van secretaris van de Rozendaalse schutters. Deze vereniging is er juist één die de verbinding in de groep 35-50 maakt die in het
verleden zo gemist werd. Ook vanuit die hoedanigheid zegt ik hem dank. Een enkele keer was dhr
Veltman afwezig, als hij China belangrijker vond dan Rozendaal.
Dhr De Jonge is pas sinds 12 september 2017 lid van de raad. Hij heeft een financiële achtergrond en
wil graag lid blijven van de commissie financiën. Het raadslidmaatschap laat hij graag aan anderen
over. Los van het raadslidmaatschap zie ik dhr de Jonge en zijn vrouw hollend voorbij de Bedriegertjes lopen. Toen ik aantrad won dhr De Jonge het nog van zijn vrouw, maar inmiddels is dat gewijzigd.
Het kan zijn dat dhr De Jonge nog terugkomt in de raad omdat hij nog op de kieslijst staat, net als voor
meerdere vertrekkende raadsleden geldt.
Dhr Willemse neemt nu afscheid van de raad, maar het is verre van uitgesloten dat uit zijn partij een
wethouder komt en als dat het geval is, zal hij terugkeren. In dat geval heeft hij een onderbreking van
een maand. Dhr Willemse heeft op een eigen wijze inhoud gegeven aan het raadslidmaatschap en de
voorzitter hoopt hem snel weer terug te zien. Vanwege zijn terugkeer op korte termijn krijgt dhr Willemse geen ets en geen bloemetje.
Dhr Van der Plas reageert als volgt: Voorzitter, met deze raadsvergadering sluit ik een periode van 12
jaar af waarin ik als commissie- en raadslid voor het PAK actief ben geweest. Ik heb in die periode
veel geleerd en meegemaakt, maar de Dorpsschool was toch wel de rode draad in mijn raadswerk.
Toen ik 12 jaar geleden begon als lid van de commissie van advies stond de vernieuwing van de
Dorpsschool hoog op de agenda van het PAK. Mijn kinderen van 4 en 6 zaten daar toen net op school
en persoonlijk was ik daardoor ook erg geïnteresseerd in dit dossier. In de algemene beschouwingen
in 2006 maande onze fractievoorzitter Hugo Korstanje het toenmalige college tot meer actie. Ik citeer:
“Het duurt nu al jaren voor er een ei gelegd wordt over de huisvesting van de Dorpsschool.”. Nu, 12
jaar later, is dat ei na een zware bevalling gelukkig gelegd en verrijst er, nota bene onder verantwoordelijkheid van een PAK-wethouder, een prachtige nieuwe school aan de Bremlaan. Mijn kinderen zijn
inmiddels bijna klaar met de middelbare school, maar een nieuwe generatie kinderen zal hier ongetwijfeld een mooie schooltijd gaan beleven. En ik hoop dat ook de omwonenden zich kunnen verzoenen
met de nieuwe realiteit.
Het was heel leerzaam om je eigen gemeente te mogen besturen en om, naast een baan, alle lokale
en landelijke thema’s, op Rozendaalse schaal, voorbij te zien komen. Rozendaal is als kleine zelfstandige gemeente natuurlijk ook tamelijk uniek. Helaas is die zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, Rozendaal staat al een tijdje op de lijst van bedreigde gemeenten. Opheffing zou wat mij betreft heel
jammer zijn, net als in de natuur keert een eenmaal uitgestorven soort normaal gesproken niet meer
terug. En als Rozendaal niet meer bestaat: waar kunnen De Wereld Draait Door, NRC, de Volkskrant
en de NOS dan in verkiezingstijd nog naartoe?
Wat tot slot opvalt in mijn raadsperiode is de opmars van het PAK: van oppositie naar coalitie naar
drie zetels nu met de laatste verkiezingen. Een mooi moment om te stoppen denk ik, alhoewel ik natuurlijk hoop dat het hoogtepunt nog niet is bereikt. Ik verwacht dat we met onze duurzame thema’s
nog veel mooie resultaten kunnen behalen in de komende raadsperioden. Ik wil mijn partijgenoten van
het PAK bedanken voor de mooie jaren, en natuurlijk ook de collega’s van Rosendael’74, de BGR en
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alle ambtenaren. En last but not least: de burgemeester voor de goedbedoelde Haagse lessen en de
dynamiek in de raadszaal.
De voorzitter dankt dhr heer van der Plas voor zijn woorden en sluit de vergadering om 20.12 uur.
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