NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 29 maart 2018
Aanwezig
Raadsleden:

dhr W.F.van den Akker, mw M.S. Albricht, mw E.J.G. Hupkes, mw C.H.ter
Brugge, mw L.M.Frequin, dhr G.H.van Gorkum, dhr
A.Logemann, dhr
W.P.Jansen, dhr R.H. Zendijk

Voorzitter:
Griffier:

dhr J.H. Klein Molekamp
dhr K. Schaap

Verslag:

mw W.G.Pieterse-Pook

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen
4.

Beëdiging c.q. afleggen verklaring en belofte nieuwe raadsleden

De voorzitter zegt dat het een plechtige gebeurtenis is om lid van de raad van Rozendaal te worden.
De functie heeft lusten, maar zeker ook lasten. Hij zal daar straks in zijn speech aandacht aan schenken. Allen zijn hier aanwezig als gevolg van de verkiezingen op 21 maart 2018, waarbij zij op de eerste drie plaatsen van de kieslijst van hun partij stonden. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen,
zo zegt de Gemeentewet, leggen de leden van de raad in de vergadering, in handen van de voorzitter,
de eed of verklaring en belofte af.
Alle raadsleden hebben aangegeven de verklaring en belofte te willen afleggen.
De voorzitter verzoekt de raadsleden naar voren te komen en nadat hij de verklaring en belofte heeft
voorgelezen, hem na te zeggen: Dat verklaar en beloof ik
“Ik verklaar 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 dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 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 dat ik mijn plichten
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik!”
De verklaring en belofte wordt vervolgens afgelegd door alle raadsleden.
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Zij ontvangen een bos bloemen en de heren Van den Akker en Jansen ontvangen een stropdas met
het gemeentewapen.
5.

Toespraak voorzitter

De voorzitter houdt de volgende toespraak:
Rozendaal heeft een week geleden goede verkiezingen gehad. Het is altijd heel bijzonder zoals dat in
Rozendaal plaatsvindt. Het gemeentehuis is dan een soort sociale ontmoetingsplaats. De opkomst
was 82%. De burgemeesters van andere gemeenten zijn daar stinkend jaloers op. Rozendaal behoort
daarmee tot de meest democratisch gelegitimeerde gemeenten van Nederland.
Opvallend was dit jaar dat er heel veel pers was: De wereld draait door, De NOS, TV Gelderland, de
NRC twee keer, de Volkskrant en natuurlijk De Gelderlander. Veel van de landelijke commentatoren
zeiden: “Wat is dit een gezellige gemeente. We maken dat zelden mee, we horen altijd klagen maar
hier merk je een sfeer van het feest van de democratie”. Als burgemeester ben ik daar buitengewoon
trots op.
Dat was de verkiezingsdag zelf, nu begint het werk. U bent lid van de raad geworden en die zetel bekleedt u omdat de inwoners van Rozendaal u hebben gekozen. Dat is toch iets anders dan in een
gemeente waar de weggebleven kiezer verreweg de grootste partij is. We kunnen in Rozendaal zeggen dat iedereen een grotere aanhang heeft dan dat de niet-kiezer dat heeft. U bent dus echt gelegitimeerd als volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordiger zijn is een hele moeilijke taak, zeker in
de tijd van twitter en facebook waarin uw handelen vooral beoordeeld wordt met de uitspraak: Vind ik
leuk of vind ik niet leuk. Uw taak is veel ingewikkelder dan deze simpele keuze. U zult vaak tegengestelde belangen moeten afwegen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk.
Zo moest de raad in de afgelopen periode zich buigen over de realisatie van een nieuwe school. Dat
lijkt heel simpel maar daarin moest een afweging gemaakt worden tussen ouders van schoolgaande
kinderen die heel graag een nieuwe school willen hebben tegenover anderen die zeggen niet graag
hun groene ruimte kwijt te willen. Beiden hebben argumenten die hen vanuit hun optiek gelijk geven.
U moet uiteindelijk die belangen afwegen en de knoop doorhakken. Dat is in een kleine gemeenschap
vaak moeilijker dan in een grote gemeenschap. Iedereen kent u en u heeft vrienden en buren die andere belangen hebben. Dat betekent dat ook in uw kennissenkring mensen soms diep teleurgesteld
zijn bij uw keuze. Daarom is de communicatie hoe je bepaalde dingen uitlegt ongelofelijk van belang.
In de afgelopen periode weet ik zeker dat iedereen het op zijn eigen wijze goed gedaan heeft maar
dat betekende niet altijd dat u de mensen heeft kunnen overtuigen of uw goede intenties hebt kunnen
uitleggen. Dat blijft een aandachtspunt, ook voor de komende periode. Dat mensen teleurgesteld zijn
is iets dat u moet accepteren, maar het is wel een uitdaging in de communicatie die u moet aangaan.
In de vorige periode waren, mede door de school de tegenstellingen in de raad soms scherp. Al valt
dit in vergelijking met andere gemeenten nog mee.
Voor mij is de burgemeesterskring elke keer een hoogtepunt, want als ik er met enig chagrijn naartoe
ga, kom ik altijd opgewekt terug omdat de problemen in Rozendaal volledig in het niet vallen bij die
van de andere gemeenten.
Ik verwacht in deze komende periode meer harmonie. Natuurlijk zullen er verschillen zijn, dat is politiek. Maar ik verwacht toch minder emotie en een minder scherpe toonzetting. Het is ook voor de
nieuwe leden goed om te weten dat het hier af en toe scherp kan zijn, maar altijd met respect voor
anderen. Als ik naar de komende periode kijk, en dat is veel belangrijker, verwacht ik in deze meer
harmonie. In de verkiezingsprogramma’s zie ik een grote mate van overeenkomst. Natuurlijk zijn er
verschillen, dat is politiek. Die verschillen mogen ook rustig uitgelegd worden en daarna wordt er besloten, of in meerderheid of met algemene stemmen. Dan is het ook van belang, dat als dat besluit
genomen is, de discussie ook beëindigd wordt.
Eensgezindheid was een sterk punt van Rozendaal. Dat is verloren gegaan. Maar ik hoop en verwacht dat dit terugkomt. Dat zeg ik omdat dat van belang is de komende maanden als mijn vervanging
aan de orde is. Dan moet die eenheid uitgestraald worden naar het hogere bestuur want de zelfstandigheid komt ongetwijfeld weer ter discussie en het is geen gewonnen wedstrijd bij voorbaat. Het is
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daarom van belang dat die discussie met argumenten wordt gevoerd. En ik denk dat Rozendaal sterke
argumenten heeft om als zelfstandige gemeente door te gaan.
Van belang is dat de organisatie op orde is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Er komt steeds
meer regelgeving op ons af vanuit Den Haag en dat is als kleine gemeente moeilijker dan voor grote
gemeenten. Als we dezelfde problemen hebben als andere gemeenten, vormt dat een groter beslag
op de aandacht van de gemeente Rozendaal.
In mei zullen we op informele wijze van gedachten wisselen over de organisatie Het is dan ook van
belang om te kijken welke bevoegdheden waar liggen. Als gemeenteraad heeft u het budgetrecht, en
moet u ook controleren of het college haar taak goed uitoefent. Maar dat betekent niet dat u zich voor
elke actie van de gemeente verantwoordelijk hoeft te voelen. U blijft een inspirator en een controleur.
Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en voor de organisatie. Al speelt bij dat
laatste de gemeentesecretaris een belangrijke rol.
Deze raad bestaat voor de helft uit oudgedienden, en is voor de helft nieuw. De enige leden die langer
dan één periode zitting hebben zijn Anton Logemann en Marieke Albricht. Zij hebben beide interesse
getoond in het wethouderschap. Of ze dit zullen worden, daar ga ik niet over.
De man-vrouwverdeling is ook redelijk in evenwicht. De vier nieuwe leden geven ook frisheid en onbevangenheid, maar het betekent ook minder ervaring en daarmee kwetsbaarheid.
Politiek bedrijven is een vak. U begint nu aan een nieuwe uitdaging voor vier jaar.
Ik wens u hierbij heel veel succes, maar ook heel veel plezier. Ik denk dat deze taak alleen maar goed
te vervullen is als u die met plezier blijft vervullen. U begint hier met frisheid en enthousiasme aan en
ik hoop dat u dat kunt blijven.
6.

Rondvraag

De heer Logemann zegt dat de voorzitter het in zijn speech heeft gehad over de vele publiciteit die
Rozendaal vorige week bij de verkiezingen heeft getrokken. Hij vroeg zich af of het college al uitgerekend heeft wat de publiciteitswaarde per inwoner is.
De voorzitter antwoordt dat die onbetaalbaar is.
Voor het overige wenst niemand van de rondvraag gebruik te maken.

7

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
.
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