
 

 

 

 

 

 

N o t u l e n van de op 10 maart 2010, te 21.00 uur, ten stadhuize gehouden openbare verga-

dering van de raad der gemeente Woerden. 

 

Voorzitter: de heer mr. H.W. Schmidt, burgemeester. 

Griffier: de heer mr. G.A. Karssenberg, raadsgriffier. 

 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw drs. D. van den Berg-Kuijf, mevrouw I. Berkhof-de Vos, 

mevrouw J.A.M. van Engelen-van der Meer, mevrouw N.L. Den Haan, mevrouw Y. Koster-Dreese, 

mevrouw C. Stouthart-van Vliet, mevrouw V.S.M. Streng en de heren R. Abarkane, H.A. van Assem, 

E.L. Bom, J.A. van Dam, J.C. van der Does, H.R.M. Ekelschot, A. van Ekeren, W. van Geelen, F.A.B. 

Gottmer, C.M. Hoogerbrugge, ing. Chr. van Iersel, B. de Jong, G.A.P. Kooijman, G.C.H. van der Lit, 

ing. R.A. Mees, J.A.G. van Riet, M.J. Rijnders, H.J. van Rossum, J. Sneep, C.J. van Tuijl, R. Verbeij 

en A.H.J. van der Wal. 

 

Voorts zijn aanwezig de wethouders: en mevrouw L. Ypma en de heren W.G. Groeneweg en 

B.G. Westerink. 

 

Afwezig zijn de wethouders: mevrouw T. Cnossen-Looyenga en de heer J.C.H.G.M. Strik. 

 

AGENDA. 

1.   Opening en mededelingen. 
2.   Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 18 februari 2010. 
3.   Raadsvoorstel inzake Vaststellen rechtmatig verloop gemeenteraadsverkiezingen d.d. 3 maart 2010.  
4.   Onderzoek van de geloofsbrieven van de op 3 maart 2010 gekozen leden van de gemeenteraad. 
5.   Afscheid van vertrekkende raadsleden.  
6.   Sluiting. 

 

1.  Opening en mededelingen. 

 

De VOORZITTER opent de vergadering en spreekt als volgt: 

Dames en heren! Ik heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de belangstellenden op de 

publieke tribune.  



 -2- 10 maart 2010. 

 

De heer VERBEIJ: Voorzitter! Op tafel ligt een nieuwe versie van een motie van de fractie van 

Progressief Woerden. Ik verzoek de raad deze motie aan de agenda toe te voegen. 

 

De VOORZITTER: Ik stel voor om het punt toe te voegen als agendapunt 3.a. 

 

De aldus gewijzigde agenda wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 

  

2.  Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 18 februari 2010. 

 

Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Raadsvoorstel inzake Vaststellen rechtmatig verloop gemeenteraadsverkiezingen d.d. 3 maart 2010. 

 

De heer BOM: Voorzitter! Wij hebben een opmerking. Naar aanleiding van de mail van de 

griffier, waarin de stembureaunummers werden gekoppeld aan de diverse stemlokalen, is gebleken dat 

er zes stemmen van de heer Van der Wal toebehoren aan mevrouw Vrolijk. Wij maken daar geen punt 

van en vragen niet om hertelling. Het was wel een fout, maar daarbij wil ik het laten. 

 

De heer VAN DER DOES: Voorzitter! It was a hell of a job. Ik hoop dat u uw kanalen aan-

wendt om te pleiten voor een andere manier van kiezen de komende tijd. Landelijk gaan er ook al 

geluiden op om stemmachines te gebruiken. Dit is geen doen. In een tijd waarin wij naar de maan 

kunnen, zitten wij 's avonds met de hand stemmen te tellen. 

 

De VOORZITTER: Ik ben blij dat de fractie van Inwonersbelangen geen hertelling aanvraagt. 

Professor Van Schendel heeft vandaag in NRC Handelsblad gesproken over "het Oekraïne aan de 

Maas" en daarmee bedoelde hij Rotterdam, omdat de verkiezingen daar op een wat onheuse manier 

zijn verlopen. Ik ben blij dat het bij ons slechts een foutje betreft waarbij in een Excelbestand een 

aantal stemmen in een verkeerd vakje is geplaatst. 

Ik ben het eens met de heer Van der Does. Het burgemeestersgenootschap heeft bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erop aangedrongen om toch weer te 

beginnen met de stemcomputers. Natuurlijk kleven daar ook fouten aan, maar het is de vraag hoe die 

foutscore zich verhoudt tot de foutscore bij stemmen met het rode potlood. Ik zal in die trant een 

reactie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de burgemeester besloten. 
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3.a.  Motie van de fractie van Progressief Woerden. 

 

De heer VERBEIJ: Voorzitter! Op een avond die in het teken had moeten staan van het afscheid 

van raadsleden wil ik toch aandacht vragen voor een andere, in onze ogen ernstige, kwestie. Het is al 

wat langer waarneembaar dat normen en waarden in ons land verschuiven in een richting die door 

velen als ongewenst worden beschouwd. Langzaam daalt een grauwsluier van verruwing in daad en 

taal over Nederland neer. Ook Woerden heeft moeite zich hieraan te onttrekken. 

Wat Woerden overkwam op 2 maart 2010, één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, was 

echter een nieuw fenomeen. Een brief van zeer laag niveau werd huis aan huis verspreid. Een laffe, 

tendentieuze en anonieme brief, gevuld met grove onwaarheden: een daad van politiek vandalisme. 

Een persoonlijke aanval op twee wethouders van de fractie van Progressief Woerden en een oproep 

om niet op onze partij te stemmen. Onze partij beraadt zich op stappen en zal nog op een andere wijze 

reageren.  

Een inbreuk op de democratische gang van zaken rondom de gemeenteraadsverkiezingen gaat 

alle partijen in onze gemeente aan. Als de raad van de gemeente Woerden de gang van zaken rondom 

deze brief niet unaniem afkeurt, is het hek van de dam. Een ieder kan, zich verschuilend achter pseu-

doniemen, zijn vuil spuien zonder dat er sprake is van hoor en wederhoor. Iedere politieke partij in 

Woerden wordt dan erg kwetsbaar en in principe vogelvrij. 

De fractie van Progressief Woerden vraagt haar mederaadsleden afstand te nemen van deze 

brief en de actie van "the Observer" te veroordelen als laf, zeer ongepast en ondemocratisch. Daarvoor 

heeft onze fractie de volgende motie opgesteld. 

 

Motie. 
"De gemeenteraad van de gemeente Woerden, in deze samenstelling voor het laatst bijeen op 
woensdag 10 maart 2010, 
overwegende: 
- dat er daags voor de verkiezingen op 3 maart 2010 een brief huis aan huis is verspreid met 

daarin valselijke aantijgingen jegens de wethouders Strik en Ypma met daarbij de oproep 
niet op Progressief Woerden te stemmen; 

- dat de steller van de brief zich verschuilt achter een pseudoniem; 
- dat met deze brief normen overschreden zijn die gehanteerd worden ten tijde van de verkie-

zingen; 
- dat niet uit te sluiten valt dat deze brief een negatief effect heeft gehad op het stemgedrag ten 

aanzien van iedere politieke partij in Woerden, 
veroordelende: 
de actie van "the Observer", 
spreekt uit: 
- dat deze brief de politieke normen en waarden in Woeden grote schade heeft toegebracht; 
- dat als achter deze actie een persoon of organisatie heeft gezeten, die zich diskwalificeert 

voor welke (samenwerkings-)relatie met de gemeente dan ook, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
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De heer DE JONG: Voorzitter! De CDA-fractie is ook ernstig geschokt door het gebeurde op de 

avond voor de verkiezingen. Dit past volstrekt niet bij de wijze waarop wij in Woerden met elkaar 

omgaan en de wijze waarop wij fair play hebben, zeker in politieke zin. De term die de heer Verbeij 

kiest, dat de normen en waarden ernstig zijn overschreden, onderschrijven wij. Ik wil niets afdoen aan 

de woorden die hij heeft gesproken. Wij ondersteunen die van harte en nemen afstand van wat heeft 

plaatsgevonden. Wij zullen de motie van harte steunen. 

 

De heer MEES: Voorzitter! De woorden die de heer Verbeij heeft gesproken, zouden de onze 

kunnen zijn. Wij veroordelen een actie zoals deze, vooral omdat die anoniem is. Dat neemt niet weg 

dat de toon vier jaar geleden is gezet, toen er ook al actie werd gevoerd. Toen ging het tegen mijn 

partij en daar heeft de actievoerder zich wel bekendgemaakt. Dat is tot daar aan toe. Wij veroordelen 

vooral het feit dat deze actie anoniem is. Wij vinden de motie wel sympathiek, maar zullen die niet 

steunen. 

 

De heer VAN ASSEM: Voorzitter! Wij kunnen de overweging dat de brief effect heeft gehad 

op het stemgedrag ten aanzien van iedere politieke partij in Woerden onderschrijven. Dat hebben wij 

op diverse stembureaus gemerkt. Mensen spraken ons aan met de vraag of die actie bij ons vandaan 

kwam. Daarom is dit een prima motie. Wij moeten afstand nemen van dit soort acties. 

Als het gaat om de inhoud van de brief, betreft het een stuk vrijheid van meningsuiting die wij 

niet aan banden kunnen leggen. Dan moet men echter wel zijn naam eronder zetten en niet onder-

tekenen met "the Observer". Een van de belangrijkste dingen die ons in de brief tegenstaan, is de 

persoonlijke aanval. Dat is niet de stijl van de fractie van Inwonersbelangen en niet de stijl die wij de 

laatste vier jaar hier hebben gebezigd. De fractie van Inwonersbelangen steunt de motie. 

 

Mevrouw STOUTHART-VAN VLIET: Voorzitter! Wij vinden het een laffe streek om zoiets 

net voor de verkiezingen te schrijven en dan nog wel anoniem. Dat valt buiten elke norm. Wij steunen 

de motie. Het is misschien een overweging om te zwijgen over dit soort anonieme acties en gewoon te 

doen alsof het niet is gebeurd. Er is nu heel veel aandacht gekomen, misschien wel meer dan wanneer 

wij de actie hadden doodgezwegen. Er komen nog meer verkiezingen, je weet maar nooit. 

 

De heer VAN DER DOES: Voorzitter! Voor het laatst een melding van de D66-fractie vanuit de 

binnenring. Wij vinden het een laffe streek om een dag voor de verkiezingen zoiets te doen. Dan kun 

je ook helemaal niet meer reageren, ook niet via de pers. Wij kunnen ons de commotie van de fractie 

van Progressief Woerden volkomen voorstellen. Wij delen de opvattingen van die fractie en nemen 

afstand van deze actie. Wij steunen de motie. 
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De heer VAN TUIJL: Voorzitter! In de brief staat een aantal feitelijke onjuistheden, de porte-

feuilles van de twee wethouders van de fractie van Progressief Woerden betreffende. Ik zie dat niet als 

een persoonlijke aanval, maar als een aanval op het beleid. Ons grootste bezwaar is dat de brief 

anoniem is en heel kort voor de verkiezingen verschijnt. Dat valt niet binnen onze normen. Daarom 

steunen wij de motie. Wij weten echter allemaal dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is in 

Nederland en heel ver gaat. Wij moeten ervoor waken om daar al te veel afbreuk aan te doen, omdat 

wij toevallig zelf een keer slachtoffer worden. "The Observer" had zich bekend moeten maken. Bij 

deze alsnog die oproep. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik heb publiekelijk uitgesproken dat ik het jammer vind 

dat iemand anoniem op deze manier de publieke opinie probeert te beïnvloeden. Het is helaas gebeurd. 

De VVD-fractie is de enige die de motie niet ondersteunt. De heer Mees heeft de geluiden van de 

overige fracties gehoord, die vooral het accent leggen op de anonimiteit van "the Observer". 

 

De heer MEES: Voorzitter! Ik heb duidelijk gezegd dat wij de inhoud van het betoog van de 

fractie van Progressief Woerden ondersteunen. Wij willen niet kinderachtig zijn en zullen de motie 

steunen. In onze ogen is een motie echter een zwaar middel daar waar het een zaak betreft die je 

feitelijk met een motie niet kunt regelen. Het is een enigszins kromme manier van omgaan met deze 

zaak. Daarom was mijn eerste reactie om de motie niet te steunen. Nu alle fracties de motie steunen, 

zullen wij echter niet achterblijven. 

 

De VOORZITTER: Dat was precies de reden waarom ik nog even bij u terugkwam. Het alge-

mene gevoel is immers dat je open en eerlijk en met een open vizier een politieke strijd voert. Ook de 

VVD-fractie staat achter dat principe. 

 

De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

 

4.  Onderzoek van de geloofsbrieven van de op 3 maart 2010 gekozen leden van de gemeenteraad. 

 

De VOORZITTER verzoekt mevrouw Den Haan en de heren Van der Wal en Ekelschot de 

commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven te vormen. Vervolgens schorst hij de vergadering, ten 

einde de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in de gelegenheid te stellen haar 

werkzaamheden te verrichten. 

 

Na hervatting van de vergadering spreekt de VOORZITTER als volgt:  
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Dames en heren! Er is zojuist een kleine vormfout geconstateerd. De heer Verbeij heeft een 

motie ingediend, maar had nog niet de presentielijst getekend. In de rechtspraak zeg je dan dat het 

besluit nietig is, maar dat de gevolgen in stand blijven. 

Ik geef het woord aan mevrouw Den Haan, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de 

geloofsbrieven. 

 

Mevrouw DEN HAAN: Voorzitter! De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven heeft de 

geloofsbrieven onderzocht van de op 3 maart 2010 gekozen raadsleden. Bij geen van de gekozen 

raadsleden is gebleken dat zij niet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Kieswet en de Gemeente-

wet. Wij adviseren daarom om toe te laten als lid van de raad van Woerden: mevrouw B.J. Ansink, 

mevrouw D. van den Berg-Kuijf, mevrouw I. Berkhof-de Vos, mevrouw J.V. Buerman, mevrouw T. 

van Soest-Vernooij, mevrouw C. Stouthart-van Vliet, mevrouw L. Ypma en de heren R. Abarkane, 

H.A. van Assem, G.F. Becht, E.L. Bom, J.C. van der Does, J.A.G.W. Droogers, A. van Ekeren, W. 

van Geelen, W.G. Groeneweg, S. van Hameren, C.M. Hoogerbrugge, H.J. Hoogeveen, B. de Jong, 

R.A. Mees, G. Olthof, J.A.G. van Riet, M.J. Rijnders, Q.J. Tersteeg, F. Tuit, C.J. van Tuijl, R. Verbeij 

en L.P. de Wit..  

Wij feliciteren allen van harte. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het advies van de commissie tot onderzoek 

van de geloofsbrieven besloten. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik dank de commissie tot onderzoek van de 

geloofsbrieven voor de verrichte werkzaamheden. 

De officiële beëdiging van de raadsleden zal morgen plaatsvinden. 

 

5.  Afscheid van vertrekkende raadsleden. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik ga achter het spreekgestoelte staan en zal degenen die 

afscheid nemen, naar voren roepen om hen persoonlijk toe te spreken. Zij krijgen als geschenk een 

bord van de gemeente en een boeket bloemen. 

Wij nemen vanavond afscheid van Arjan van Dam, Henny Ekelschot, Frans Gottmer, Liane den 

Haan, Chris van Iersel, Gerard Kooijman, Yolan Koster, Gerard van der Lit, Herman van Rossum, 

Jochem Sneep, Vera Streng, Tonny van der Wal en José van Engelen. De kiezer bepaalt, daarvan zijn 

wij vanavond getuige. Wij zeggen ook altijd: de kiezer heeft altijd gelijk. Ik vind het jammer dat deze 

leden afscheid nemen van de raad. Wij hebben in een periode van vier jaar het nodige meegemaakt. Er 

zijn drie wethouders weggegaan, twee vanwege politieke redenen en één omdat zij gedeputeerde werd. 
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Op dat laatste zijn wij allemaal trots. Het Woerdense levert niet alleen ministers, maar ook een 

gedeputeerde.  

Wij hebben hier vaak op het scherpst van de snede gediscussieerd, soms met emotie, met 

woede. Achteraf lieten wij dan bij de borrel het stof neerdwalen. De persoonlijke verhoudingen 

hielden wij in het oog en die waren goed. Wij begrepen elkaar en hadden respect voor elkaars 

meningen. Wij begrepen dat wij vanuit onze eigen achtergronden ons denken en onze positiebepaling 

opbouwden, hetzij vanuit christelijk oogpunt, hetzij vanuit sociaaldemocratisch oogpunt, hetzij vanuit 

liberaal oogpunt. Je hebt met je uitspraken rekening te houden met je achterban. Je kunt niet alles 

zeggen in de gemeenteraad. Je moet met elkaar zorgen dat Woerden een stap vooruit zet.  

Ik maak de scheidende raadsleden een compliment voor de wijze waarop wij hebben vergaderd. 

Het ging af en toe met een traan, maar ook met een lach. Bij mijn evaluatiegesprek heb ik in het 

presidium gezegd dat er wel eens burgemeesters naar mij toe kwamen die vanuit hun eigen raad te 

horen kregen dat het in Woerden serieus gaat, dat er ook gelachen wordt, maar dat er ook goede 

beslissingen worden genomen. Zij vroegen of dat bij hun gemeente ook zo kon. Dat hebben wij met 

29 raadsleden weten te bewerkstelligen. Wij mogen er trots op zijn dat wij de politiek op een hoog-

waardige manier hebben gediend, evenals de belangen van de gemeente Woerden. 

De politiek is ook keihard. Er wordt ontzettend hard gewerkt door wethouders en raadsleden. 

Zouden het ambtenaren zijn geweest, dan hadden zij waarschijnlijk met Kerst een gratificatie 

gekregen. Nu zie je dat heel hard werkende mensen door de kiezer naar huis worden gestuurd en dat 

doet mij persoonlijk pijn. Je bent het niet altijd eens met mensen, maar het doet pijn dat de kiezer dat 

op deze wijze waardeert of beter: afstraft. Ik vind dat jammer, maar het hoort nu eenmaal bij het poli-

tieke bedrijf. Zo zit dat in elkaar. De wet is hard, maar het leven is nog veel harder. 

Ik verzoek Arjan van Dam naar voren te komen. Met tussenpozen, vanaf 1998 tot heden, is hij 

gemeenteraadslid geweest. Tot zijn spijt moet hij nu afscheid nemen. Hij had zich graag nog voor 

Woerden willen inzetten. Binnen een partij wordt echter een lijst samengesteld en daarop hebben wij 

geen invloed. Hij kwam op een dusdanige plaats te staan dat hij niet meer in de raad terugkeert. Arjan 

van Dam had altijd belangstelling voor onderwijs. Ook in de commissie Samenleving voelde hij zich 

als een vis in het water. Hij werd gewaardeerd om zijn vriendelijke en buitengewoon constructieve 

houding. Samen met Gerard van der Lit was hij een betrokken voorzitter van de commissie Samen-

leving. Wij namen diverse malen de agenda door en daarin was hij heel pragmatisch en soepel. Hij had 

daarbij ook altijd oog voor de insprekers, wilde dat het geluid van de straat goed doorklonk in deze 

raadszaal en gaf daar alle ruimte voor. Helaas moeten wij nu afscheid nemen. Ik ga dat doen met een 

bos bloemen. Het bord heeft hij al een keer gekregen, evenals het woerdje. Wij nemen nu afscheid met 

een boek van Ido Vunderink, zodat hij toch een aandenken heeft aan deze periode in de raad. De 

bloemen zijn voor zijn vrouw, want zij heeft het mogelijk gemaakt dat hij in dit huis vele avonden 

heeft doorgebracht. Zij wordt ook zeer gewaardeerd en dat brengen wij hiermee tot uitdrukking.  
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Ik verzoek Henny Ekelschot naar voren te komen. Twintig jaar heeft hij in de gemeenteraad 

gezeten, een groot deel van die twintig jaar in de gemeenteraad van Harmelen. In 1990 is hij in 

Harmelen begonnen en de laatste negen jaar zat hij in de Woerdense gemeenteraad. Hij heeft een 

voorliefde voor politie- en veiligheidszaken. Als ik wel eens in het Utrechtse was, sprak ik daar met de 

heer Huisman, zijn baas, over zaken op politiegebied hier in Woerden. Henny Ekelschot had altijd een 

wakend oog voor het feit dat de politiebelangen en het blauw op straat op een goede manier vertegen-

woordigd werden. Hij had ook belangstelling voor ruimtelijke ordening. Die kwam goed naar voren in 

de werkgroep Ruimtelijke projecten Waterrijk, waaraan hij zijn bijdrage heeft geleverd. Naast het 

raadslidmaatschap is hij voorzitter geweest van het presidium, waarin de voorzitters van alle fracties 

zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van het presidium draagt samen met de burgemeester de verant-

woordelijkheid voor het werkgeverschap van de griffie. In die zin kennen Henny en ik elkaar goed. 

Wij moesten de functioneringsgesprekken met de griffier houden en hebben dat altijd op een heel 

plezierige manier gedaan. Henny Ekelschot heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het raadswerk 

en blijft zich inzetten als fractieassistent en als commissielid. Gelukkig gaan die kennis en kunde niet 

verloren en mogen wij daarop een beroep blijven doen.  

Ik verzoek Frans Gottmer naar voren te komen. Frans Gottmer is in juli 2007 tussentijds in de 

raad gekomen toen Loes Ypma wethouder werd. Hij heeft zich altijd bijzonder ingezet voor het 

milieu. Daar ligt zijn hart. Hij kon op een nuchtere en aardige manier zaken naar voren brengen: geen 

ellenlange betogen, maar wel de kern van het verhaal. Hij deed dat op een heel goede manier. Frans 

Gottmer heeft veel aandacht gevestigd op energiebesparing, niet alleen met nieuwe technieken, maar 

ook met de motie inzake het isoleren van bestaande woningen, zodat de mensen in hun eigen omge-

ving gingen nadenken over energiebesparing. Daarmee loopt hij voor op wat er in Denemarken is 

gebeurd. Hij heeft er de aanzet voor gegeven dat Woerden goed heeft nagedacht over energie, waar-

door de gemeente milieuwinst kon behalen. Op het gebied van water is hij een deskundige en die 

deskundigheid kwam goed van pas bij de nota Waterbeheer. Ook in die discussie heeft hij zich niet 

onbetuigd gelaten. Het is jammer dat wij afscheid moeten nemen. Wij laten je niet met lege handen 

weggaan. 

Ik verzoek Liane den Haan naar voren te komen. Zij loopt nu van de buitenring naar binnen, 

maar heeft ook een keer de omgekeerde beweging gemaakt, omdat zij zich niet meer thuis voelde bij 

D66. Zij is met een bepaalde visie in deze gemeenteraad gekomen en wilde die visie uitdragen. Dan 

komt er een moment waarop je je afvraagt of je dat binnen je huidige politieke setting kan doen of dat 

je ideeën misschien beter aansluiten bij een andere politieke setting. Zij heeft die keuze gemaakt en 

daarvoor is politieke moed nodig. De heer Van der Does heeft het sportief opgevat, althans naar de 

buitenwereld. Het deed hem pijn, maar hij kon het begrijpen. Binnen de fractie van Progressief 

Woerden heeft Liane den Haan snel haar draai gevonden. Zij heeft altijd een duidelijke bijdrage gele-

verd en moest meteen ook het coalitiebeleid van het college onderschrijven. Zij heeft zich duidelijk 



 -9- 10 maart 2010. 

geprofileerd bij het dossier onderwijs en heeft zich daar goed in verdiept. Het was een zwaar dossier, 

maar zij heeft het fantastisch gedaan. Zij heeft functies bij de ANBO en de SER, instanties waar zij 

haar politieke en maatschappelijke idealen goed kwijt kan. Het is jammer dat wij afscheid moeten 

nemen. Het betekent een stukje kwaliteitsverlies voor de gemeenteraad in Woerden. Ik dank Liane den 

Haan voor alles wat zij heeft gedaan. Haar dochter is verliefd op mij en je weet maar nooit wat dat in 

de toekomst gaat brengen. Ik speel graag nog een keer Sinterklaas in Zegveld en zal haar dan over de 

bol aaien. 

Ik verzoek Chris van Iersel naar voren te komen. Hij is een van de langst zittende raadsleden. Ik 

had niet kunnen denken dat hij vanavond afscheid zou moeten nemen. Gods wegen zijn ondoor-

grondelijk. Chris van Iersel zat in de vertrouwenscommissie toen ik solliciteerde en in die periode en 

in dat proces heeft hij een ongeluk gekregen dat zijn leven ernstig heeft beïnvloed. Hij heeft zich daar 

op een bijzondere manier uit geknokt. Ik hoor dat hij nu weer studies volgt aan de universiteit en ik 

heb daar diep respect voor. Ik ben eens bij hem thuis geweest toen het allemaal tegen zat. Door zo'n 

ongeluk gaat alles wankelen, ook op geloofsgebied. Toch heeft hij de zekerheid teruggevonden die er 

in zijn leven was. Vanaf 1 januari 1989 heeft Chris van Iersel onafgebroken in de raad gezeten. Daar-

mee is hij een van de langst zittende raadsleden. Dat is een prestatie. Hij heeft dat volgehouden en 

heeft altijd een positieve bijdrage geleverd, in het bijzonder vanuit zijn eigen achtergrond in 

Nieuwegein. Hij heeft wethouder Strik steeds goed achter de veren gezeten en hij hield hem scherp op 

het gebied van ruimtelijke ordening met structuurvisies en dergelijke. Hij heeft er met de wethouder 

altijd goede discussies over gevoerd. Ook is Chris van Iersel voortrekker geweest bij het dossier Radix 

& Veerman, zodat het flankerend bouwbeleid kritisch werd bezien. Nu is het moment van afscheid 

nemen aangebroken. Hij heeft vele andere dingen die invulling geven aan zijn leven. Dat verzacht de 

pijn, maar met zijn vertrek verdwijnt een stuk kennis en kunde uit de gemeenteraad. Dat zullen wij 

node missen. Gelukkig heeft de fractie jong bloed in de gemeenteraad gebracht en Chris kan daarbij 

een coachende rol vervullen. Hartelijk dank! 

Ik vraag de heer Kooijman naar voren te komen. Vanaf de gemeentelijke herindeling in 2001 

heeft hij in de raad gezeten namens de CDA-fractie. Hij was woordvoerder op het gebied van ruimte-

lijke ordening en was nauw betrokken bij de ruimtelijke structuurvisie. Hij was mede-initiator van het 

herformuleren van het begrip "landschapsbouw". Hij was altijd kalm, weloverwogen en ging nooit 

voor de show, maar echt voor de inhoud. De CDA-gedachten spraken uit zijn woorden en hij hoefde 

die niet extra te accentueren. Juist door kennis en kunde had hij een bepaalde positie in de gemeente-

raad. Als hij iets zei, was er goed over nagedacht. Een van de dingen die ons binden, is dat wij allebei 

jonge vaders zijn. Wij weten wat poepluiers zijn. Hij kan zich daar nu meer aan gaan wijden dan ik. Ik 

dank hem voor al het werk dat hij, ondanks zijn jonge gezin, heeft verricht. Ik weet nu zelf hoe zwaar 

dat is. Het is goochelen met agenda's. Hij heeft dat op een fantastische manier gedaan. Het gemeente-

raadswerk heeft er nooit onder geleden. Hij heeft de CDA-fractie op een kwalitatief goede manier 
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vertegenwoordigd. 

Wij hebben afgesproken dat Yolan Koster op haar plek blijft zitten. Dat betekent dat ik mij een 

kwartslag draai. Op mijn papier staat: zij straalt gezag en wijsheid uit. Ik had het zelf kunnen verzin-

nen. Dat zijn woorden die bij haar passen. De dingen die zij zegt, zijn weloverwogen en goed door-

dacht. Zij maakt vanaf 2006 deel uit van de gemeenteraad en moest leiding geven aan een hele fractie. 

Daarnaast is zij maatschappelijk buitengewoon geëngageerd. Ik ben enkele malen bij haar thuis 

geweest en kreeg direct boekjes mee om te lezen. Het was altijd leuk om met elkaar van gedachten te 

wisselen. Ik belde haar wel eens op om te weten te komen hoe dingen precies zaten. Zij wist dan altijd 

een bemoedigend woord te spreken en ik ben haar persoonlijk dankbaar voor die steun in periodes 

waarin ik het zelf even niet zag zitten. Zij heeft het fractievoorzitterschap moeten neerleggen vanwege 

fysieke omstandigheden. Bij raadsvergaderingen ging zij zo ongeveer na 22.00 uur deze zaal uit, want 

dan was de accu leeg. Als zij hier aanwezig was, heeft zij echter een waardevolle inbreng geleverd en 

veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de raad. Zij kon relativeren en kon door haar brede maat-

schappelijke scope zaken in een ander perspectief plaatsen. Vooral die vaardigheid zullen wij missen. 

Ik dank haar voor haar inzet. 

Ik verzoek Gerard van der Lit naar voren te komen. Hij heeft vanaf 29 september 2006 een zetel 

in de gemeenteraad ingenomen als opvolger van de heer Hoffstädt. Gerard van der Lit is een vak-

bondsman in hart en nieren. Toen wij laatst over de brandweer spraken, vroeg hij aandacht voor de 

vakbondsbelangen en riep hij op om de zaak aan te houden. Ik had er eerst andere gedachten over, 

maar meende vervolgens dat het misschien toch wel goed was. De woorden van de gemeenteraad 

hebben toen grote invloed gehad, want Montfoort heeft ook nog geen besluit genomen en bij 

Oudewater is dat nog maar de vraag. De woorden van Gerard van der Lit klinken dus niet alleen 

binnen deze raadszaal, maar vinden ook hun weerklank in andere gemeenteraden. Hij was altijd zeer 

geëngageerd. Wij hebben samen wel eens gesproken over problemen met hangjongeren in het 

Harmelense. Daarin was hij goed ingevoerd en hij wees mij daarbij op dingen die daar gebeurden. Dat 

was voor mij aanleiding om af en toe met de politie mee te gaan naar het Nassaupark. Ik ben hem 

dankbaar dat hij als toezichthoudend gemeenteraadslid mij als burgemeester in stelling bracht op het 

gebied van veiligheid. Met Arjan van Dam was hij samen voorzitter van de commissie Samenleving. 

Ook als de agenda moest worden gewijzigd, waren zij als voorzitters heel soepel. Het raadslidmaat-

schap heeft Gerard van der Lit veel gebracht. Een kleine tip van de sluier wil ik toch wel oplichten. 

Wij zagen het allemaal gebeuren in Steinhagen. Persoonlijk gun ik hem van harte dat hij dat mag 

meemaken. Wij zien elkaar daarom af en toe in Steinhagen. Wij hebben nog een eetafspraak staan. 

Wij praatten wel eens bij over andere dingen dan in de raadszaal gebeurden en dan ontstaat er een 

persoonlijke vriendschapsband. Wij zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij heeft verzet voor de 

gemeente. 

Bij het volgend raadslid dat afscheid neemt, had ik Jack de Vries staan, maar ik bedoel Jochem 
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Sneep. Ik zat een keer naar de televisie te kijken en ik zag daar Jack de Vries op een heel enthousiaste 

manier spreken. Het was precies Jochem Sneep. Zij zijn allebei niet zwaar van postuur, hebben allebei 

die snelle, driftige beweginkjes en formuleren snel en goed. Het gaat echter om Jochem Sneep die nu 

afscheid gaat nemen. Hij heeft het debat nooit geschuwd. Hij was een geëngageerd raadslid. Hij liep 

het gemeentehuis binnen en wist zijn zaken goed te regelen, met ambtenaren te overleggen en na te 

vragen hoe dingen zaten. In de raad bracht hij dan op scherpe en duidelijke manier zijn argumenten 

naar voren. Ik heb de manier waarop hij dat deed altijd buitengewoon gewaardeerd. Af en toe zag ik 

hem van zijn plaats lopen naar een van de raadsleden die aan het argumenteren waren om nog even 

een punt onder de aandacht te brengen. Dat gaf blijk van zijn betrokkenheid bij de Woerdense 

gemeenschap. Zijn hart gaat daarnaar uit en ondanks zijn jeugdige leeftijd wil hij zich daar voor 100% 

voor inzetten. Ik vind het buitengewoon spijtig dat hij de raad gaat verlaten. Ik heb altijd gezegd graag 

jonge raadsleden te willen. Het is belangrijk dat het raadswerk goed gedragen wordt en daarvoor 

hebben wij jonge mensen nodig en niet mensen die hier uitgeblust zitten. Gelukkig hebben wij hier 

geen uitgebluste leden, maar jong elan hebben wij altijd nodig. Ik twijfel er niet aan dat Jochem Sneep 

deze arena ooit weer zal betreden en wens hem veel succes. 

Ik verzoek Herman van Rossum naar voren te komen. Vanaf maart 2006 is Herman van Rossum 

actief in de gemeenteraad. Hij bereidde zijn zaak altijd goed voor en had zijn betoog altijd goed op 

papier staan. Uit de manier waarop hij dat voorlas, begreep je dat er goed over nagedacht was en dat 

ieder woord afgewogen was om een goede bijdrage aan de discussie te leveren. Politiek handwerk of 

geroddel was hem vreemd. Hij was rechttoe rechtaan en stond voor zijn zaak. Hij had geen bijbedoe-

lingen bij wat hij zei en probeerde een bindend element in de raad te zijn. Zijn hart ligt in het Groene 

Hart. Hij gaat voor de boerenstand en alles wat ermee samenhangt. Hij wil het beleid op dat punt 

beïnvloeden en bewerkstelligen dat wij de agrarische sector niet vergeten. Uit onze visie, waaraan hij 

ook een bijdrage heeft geleverd, blijkt dat wij de agrarische sector hoog hebben staan. Woerden, stad 

waar het Groene Hart klopt: dat is op hem van toepassing. Wij zullen hem missen. Gelukkig heeft de 

ChristenUnie-fractie een jonge opvolger gevonden. Dit vergt een goede coaching, zodat het geluid dat 

de vertrekkende leden hebben laten klinken in de raad, zal blijven doorklinken. Ik dank hem voor de 

bijdrage die hij heeft geleverd. 

Terecht gaat Herman van Rossum naar zijn vrouw, want wij moeten de partners achter de raads-

leden niet vergeten. Daar mag u best voor applaudisseren!  

(Applaus.) 

Ik kom dan bij Vera Streng. Ik heb destijds Fieneke Meijer in de echt verbonden en dat was 

voor haar de reden om plaats te maken voor Vera Streng. Zij is in 2007 in de raad gestart en is heel 

actief geweest. Zij is een van de jeugdige gezichten in de gemeenteraad. Zij verdient complimenten 

voor de wijze waarop zij zich verdedigde in het jeugddebat in Concordia. Heel rustig stond zij daar en 

wist zij de standpunten van haar partij goed uit te dragen. Dat uitte zich ook in The Game, waaraan zij 
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heeft deelgenomen. In een interview in het blad van het CDJA moest zij een aantal dilemma's invullen. 

Zij mocht kiezen tussen een avondje raadsvergadering en een avondje stappen. Op haar leeftijd zou ik 

hebben gekozen voor een avondje stappen of er een combinatie van hebben gemaakt. Als ik wel eens 

in de stad ben, zie ik immers een heleboel raadsleden in de stad. Zo kan zij haar voelhorens in de stad 

uitsteken, zodat zij de volgende keer weer terugkomt. Wat mij betreft, is zij een van de aanstormende 

talenten binnen de gemeenteraad. Ik vind het jammer dat wij afscheid van haar moeten nemen. Zij 

blijft fractieassistent en commissielid en daardoor blijft de band met de gemeentepolitiek behouden. 

Ik verzoek Tony van der Wal naar voren te komen, het commerciële element in de gemeente-

raad. Ik rijd zelf geen Peugeot, maar de manier waarop Tony van der Wal erover spreekt, is hartver-

warmend. Ik heb niets met Franse auto's, maar van hem zou ik er zonder meer een hebben gekocht. 

Sinds 2006 zit hij in de gemeenteraad en heeft daarin de commerciële elementen altijd duidelijk naar 

voren gebracht. Hij deed dat niet op een vervelende manier, maar was heel concreet. Dingen moesten 

SMART zijn en het moest duidelijk zijn wat wij gingen beslissen. Zijn bijdragen aan de discussie 

waren erop gericht dat zaken duidelijk uitvoerbaar en tijdgebonden moesten zijn. Daarmee heeft hij de 

discussie altijd op een hoger niveau weten te tillen. Hij is lid geweest van de commissie Inwoners. Nu 

heeft hij besloten dat er nog andere dingen in het leven zijn en heeft hij gekozen voor een andere 

richting. Daarmee maakt hij in de fractie ruimte voor de jonge garde, zoals Janet Buerman. Ik denk dat 

men binnen de fractie nog behoefte heeft aan zijn kennis en kunde, maar neem aan dat hij de fractie 

niet helemaal loslaat. Ik dank hem voor zijn inzet in de afgelopen raadsperiode. 

Ik verzoek José van Engelen naar voren te komen. Zij is een warme persoonlijkheid met een 

betrokken kijk op de wereld. Het GroenLinks-element liet zij in de raad altijd duidelijk horen. Het was 

goed te merken van welke komaf zij was. Ik zei eerder al dat Woerden de stad is waar het Groene Hart 

klopt. José van Engelen heeft daaraan bijgedragen. Zij was zeer thuis op het gebied van ruimtelijke 

ordening. Bij de bespreking van de structuurvisie heeft zij haar mondje goed geroerd. Zij heeft zich 

lange tijd ingezet voor de gemeente, ook al in het Harmelense voor de herindeling. Zij heeft zelf te 

kennen gegeven dat het zo goed is. Zij heeft haar bijdrage geleverd. Je ziet vaker dat mensen drukke 

banen of een eigen bedrijf hebben, zich een bepaalde periode inzetten voor een maatschappelijke taak. 

Zij heeft dat ook gedaan, maar heeft besloten dat nu het moment is gekomen om zich terug te trekken. 

Dat was voor ons het moment om ons in verbinding te stellen met Hare Majesteit Koningin Beatrix. 

Iemand die zo'n lange periode in de gemeenteraad heeft gezeten en zich belangeloos zo heeft ingezet 

voor de gemeenschap, toont een maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid bij de gemeenschap. 

Daarvoor danken wij haar. Een en ander is ook doorgedrongen in het Haagse en daarom heeft het Hare 

Majesteit Koningin Beatrix behaagd José van Engelen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau. 

 

(De voorzitter speldt hierop, onder applaus van de 
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aanwezigen, mevrouw Van Engelen de bij de 
onderscheiding behorende versierselen op.) 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Hiermee heb ik als burgemeester namens de raad en de 

Woerdense gemeenschap afscheid genomen van de scheidende raadsleden, die zich op een bijzondere 

wijze voor onze gemeente hebben ingezet. Enkelen van hen hebben behoefte om iets te zeggen. 

 

De heer VAN DAM: Voorzitter! Zo vaak hebben anderen de tijd tot 23.30 uur vol gemaakt. Nu 

is het voor mij de laatste mogelijkheid. 

Socrates zei ooit: "Alleen een buitengewoon onwetend of een buitengewoon intelligent iemand 

kan zich aan verandering onttrekken". Kennelijk val ik niet onder deze categorieën, want toen ik 

vooraf nadacht over wat ik vanavond zou gaan zeggen, dacht ik terug aan de eerste keer dat ik werd 

beëdigd en aan wat er sindsdien allemaal is veranderd. Wij spreken over 1998. Ik was nog onge-

trouwd, had geen kinderen, ik woonde in een klein kamertje in de Achterstraat en ik werkte bij Albert 

Heijn. Wij zijn twaalf jaar verder. Ik ben getrouwd - mijn vrouw zit op de tribune - ik heb drie 

kinderen - die liggen thuis op bed - ik ben driemaal verhuisd en tweemaal van werkgever veranderd.  

Alles verandert. Zo ook mijn ideeën en meningen. Zo heb ik ooit als bestuurslid van het CDJA 

in Woerden gepleit voor een coffeeshop. Nu, twaalf jaar later, ben ik gegroeid qua kennis en kunde en 

ja, ook qua gewicht. Alles verandert maar. De gemeente groeide met de komst van Harmelen. RPF 

werd ChristenUnie, GroenLinks en PvdA werden Progressief Woerden. Ik zag lokale belangenclubjes 

komen en ik zag er ook weer eentje gaan en op de stoel van de voorzitter heb ik ook drie andere voor-

gangers gezien. 

Alles verandert en ik kijk terug op de leuke dingen. Zo waren er de politieke cafés die Edwin 

Rateland, Jeannette van Dongen en ik organiseerden. Als jonge honden uit de raad, zonder enig budget 

en gewoon in een kroeg in Woerden. Zo was er de reis naar Zweden, waar mijn enthousiasme voor het 

bredeschoolconcept werd versterkt. Ook waren er de nachtdiensten die ik met de politie heb meege-

draaid. Twee weken geleden heb ik de kans nog een keer gegrepen om een laatste keer mee te kunnen 

gaan. Ik denk ook terug aan alle dingen die zijn bereikt en waarvoor ik mij heb ingezet. De woon-

ruimteverdeling en de voorkeursregeling voor kleine kernen, de realisatie van starterswoningen en de 

verbreding van het bredeschoolconcept, mede door de motie met Liane den Haan. 

Alles verandert en ik hoop dat mijn vrouw die verandering ook aan kan. Zelf verwacht ik dat zij 

binnen een maand belt met het verzoek mij verplicht op te nemen voor drie avonden per week van 

20.00 tot 24.00 uur. 

Het verandert allemaal. Twaalf jaar geleden hoorde ik raadsleden al zeggen: de kiezer heeft 

altijd gelijk. Ik hoop oprecht dat blijkt dat ook dat is veranderd. Alles verandert en daardoor is er voor 

mij geen plaats meer in de raad. Ik wil u en via u iedereen bedanken met wie ik de afgelopen periode 

heb samengewerkt. Dat zijn mijn collega-raadsleden, maar ook de collegeleden en de ambtenaren. Ik 
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vermeld speciaal de bodes, die ons steeds goed hebben verzorgd en het gebouw warm en open hebben 

gehouden. Ik dank u, gegroet! Maar niet zonder een uitspraak van de Engelse filosoof Bertrand 

Russell: "Niets duurt voort, behalve verandering". 

 

De heer KOOIJMAN: Voorzitter! Ik had niet zo veel tijd om mij voor te bereiden. Met een 

kleine dochter thuis ontbreekt de tijd om veel uren aan het raadslidmaatschap te besteden. Voor de 

gemeentelijke herindeling was het buitengewoon plezierig om op de publieke tribune in Harmelen te 

zitten. De publieke tribune was vol en dat was omdat daar het CDA in de raad zat en een belangrijke 

bijdrage leverde. Het was een niet altijd gemoedelijke periode, maar wel heel boeiend. Het was een 

periode om je als raadslid actief bezig te houden met de gemeentelijke herindeling. Dan is het toch wel 

een beetje een teleurstelling - en ik kijk met een schuin oog naar de heer Mees - als je zeker in het 

eerste jaar hoort dat wij het in Harmelen beter deden. Hier in Woerden gaat het ook goed, maar je 

moet er wel oog voor hebben. 

Ik vond de eerste zes jaar heel intensief en druk. Ik heb destijds tegen het bestuur van het CDA 

gezegd dat ik graag voor twee periodes wilde gaan. Zo langzamerhand zit ik hier bijna twee jaar en 

dan vraag je je af wie het beter zou kunnen dan ik. Dan zou er een derde periode bij moeten komen. Ik 

heb tegen het bestuur gezegd dat ik twee periodes mooi vond. In een bijzonder geval zou er een derde 

periode moeten kunnen volgen, maar dan moet je het stokje over durven dragen aan anderen. Ik ben 

het dus niet zo eens met de burgemeester dat het jammer is dat Chris van Iersel weggaat. Hij geeft 

immers gelegenheid aan nieuw talent. Dat hebben wij nodig in de raadszaal. En, mijnheer Van Tuijl, 

misschien komt er toch ook een moment waarop u zegt dat er nieuw talent nodig is. 

Op 5 oktober 2007 is het hele college naar het zuiden afgereisd om op de receptie voor mijn 

huwelijk aanwezig te zijn. Het is helaas nooit aangekomen, maar het gaat om het initiatief. Ook in de 

raadszaal gaat het daarom. Je zult niet altijd de meerderheid van stemmen behalen. Dat is jammer, 

want je gaat ervoor, maar je moet op enig moment ook respect hebben voor de andere partijen. Ik denk 

dan ook aan de te vormen coalitie, die ook respect moet hebben voor anderen. 

Als je nieuw in de raad komt, heb je wel wat achtergrond, maar je moet niet doen alsof je alles 

weet. Ik kijk dan ook met bijzonder veel dankbaarheid naar de ambtelijke organisatie, want ik heb heel 

wat uren in dit huis doorgebracht. Ik heb veel waardering voor het geduld waarmee ambtenaren mij 

hebben verteld over de achtergrond van een voorstel. Dat ik het niet altijd eens was met het voorstel, 

moet kunnen, maar ik heb wel waardering voor de inzet die in dit huis plaatsvindt. Die wordt wel eens 

onderschat en dat vind ik jammer. 

Morgen wordt een nieuwe groep raadsleden geïnstalleerd. De CDA-fractie mag dan misschien 

in de oppositie komen, maar als zij zich net zo willen inzetten als velen voor hen en als zij dat doen 

voor het algemene belang van Woerden en haar inwoners, kijken wij met respect naar de nieuwe 

ploeg. Als zij dan maar niet rollend door de collegezaal heen gaan, gaat er vast iets goeds komen. 
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Uiteindelijk zijn het de kiezers die bepalen. Over vier jaar is er wellicht weer een ander college en zijn 

er nieuwe kansen. Misschien zijn wij dan weer terug. Misschien duurt het wel acht jaar. Mijn dochter 

is dan tien jaar en dan zegt ze: papa, ga maar weer eens een avondje jouw ding doen in de raadszaal en 

laat mij nu rustig hier spelen. Ik vind het jammer dat ik wegga. Ik wens de raad de komende jaren veel 

genoegen en hoop een aantal keren op de publieke tribune te zitten als de onderwerpen waar ik voor 

ga, worden behandeld. 

 

De heer VAN DER LIT: Voorzitter! De afgelopen jaren zijn voor mij een heel interessante 

periode geweest, op allerlei terreinen. De burgemeester heeft daar al aan gerefereerd. Ik ben blij dat ik 

mijn bijdrage heb kunnen leveren om partijen bij elkaar te brengen en doelen en resultaten te bereiken 

voor het algemeen belang. Vaak was dat niet publiekelijk, maar op andere manieren. Dat is voor mij 

voor de komende periode als fractieassistent een aandachtspunt. Het is heel gemakkelijk om heel goed 

te luisteren naar mensen die heel hard roepen. Het probleem is dat de grootste groep zich niet laat 

horen. Die mensen hebben ook hun belangen, maar weten die vaak minder goed over het voetlicht te 

brengen. Zij hebben niet de vaardigheden of de middelen om zich te groeperen en belangenorganisa-

ties op te richten om de juiste wegen te bewandelen. Ik hoop dat die groep de komende periode wordt 

gehoord, want het is een grote groep die veel aandacht nodig heeft. Ik wens de nieuwe raad daarmee 

heel veel sterkte en wijsheid. 

Ik heb veel tijd in het raadswerk gestoken, maar ik heb er iets heel moois aan overgehouden. Ik 

heb een nieuwe levenspartner gevonden in Steinhagen. Zij is lid van de CDU, dus daar moet nog aan 

gewerkt worden. Wij zullen wel ergens in het midden uitkomen. 

Ik wens de nieuwe raad heel veel wijsheid bij de keuzes die de komende periode moeten 

worden gemaakt. De raadsleden moeten vooral het algemeen belang dienen en dat is soms heel 

moeilijk als er een groep is die zich heel goed weet te organiseren en de raad weet te mobiliseren. Ik 

dank een ieder voor de fijne samenwerking. Ook al waren wij het inhoudelijk niet altijd eens, op het 

persoonlijke vlak was het mij een waar genoegen. 

 

Mevrouw KOSTER: Voorzitter! Een bijzonder moment, zowel voor mijzelf als voor de fractie 

van Progressief Woerden. Het stof van de nederlaag zit nog tussen mijn tanden. Ik betreur het zeer, 

maar dit is politiek. Mijn fractie heeft ervoor gekozen zich te laten afrekenen op haar bestuurlijk 

functioneren. De kiezers van deze gemeente hebben besloten dat het bestuurlijk resultaat niet goed 

genoeg was en daarom hebben wij de rekening gepresenteerd gekregen. Je moet die aanvaarden en je 

daarnaar gedragen. 

Mijn keuze om mij niet meer verkiesbaar te stellen en dus ook niet meer in de nieuwe fractie 

terug te komen, is een persoonlijke keuze. Mijn gezondheid heeft zich het laatste halfjaar als onhan-

teerbaar gemanifesteerd, waardoor ik de keuze heb moeten maken geen fractievoorzitter te moeten zijn 
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en ook niet meer terug te komen in de gemeenteraad. Ik betreur dat zeer, want ik vind het samen 

ervoor zorgen dat wij in een goede gemeente blijven wonen, buitengewoon belangrijk. Ik heb het ook 

met veel hartstocht gedaan. Ik vind het belangrijk om daaraan veel energie te besteden.  

De samenleving en de gemeente Woerden gaan geen eenvoudige tijd tegemoet. Dat heeft niets 

te maken met de nieuwe coalitie, maar met het maatschappelijke klimaat. Wij gaan tijden tegemoet die 

worden gekenmerkt door nieuwe keuzes, die te maken hebben met economische omstandigheden en 

met normen en waarden. De brief waaraan eerder deze vergadering werd gerefereerd, is daarvan een 

voorbeeld. Het lijkt mij niet eenvoudig om onder deze nieuwe omstandigheden als gemeenteraad 

constructief te functioneren. Ik wens de raad toe dat het kritische gesprek over wat hier gaande is, 

soms boven het partijpolitieke belang, het uitgangspunt blijft van deze gemeenteraad. Ik weet dat het 

soms eenvoudiger is om vanuit het partijpolitieke belang naar kwesties te kijken, maar hoop dat de 

nieuwe raad in staat blijkt om daar bovenuit te stijgen, naar oplossingen te zoeken, met elkaar te 

werken aan een stabiele en gezonde gemeente en te proberen in financieel-economisch opzicht een 

situatie te krijgen waarmee iedereen vrede heeft. Ik wens de raad veel liefde toe, thuis of waar je die 

ook wilt vinden, desnoods in Duitsland. Ik wens de raad veel creativiteit toe en interesse in elkaars 

standpunten, want dat is de enige manier om een gemeente als de onze goed te besturen. Dank voor 

jullie samenwerking en inspiratie. Wij komen elkaar vast nog ergens tegen. Het ga jullie goed! 

 

De heer VAN IERSEL: Voorzitter! Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, aldus 

Prediker. Soms gaat het afscheid anders dan je gedacht en gehoopt had. Dat is jammer. Vanavond 

neem ik afscheid van de gemeenteraad na ruim 21 jaar. Dat is een lange tijd, maar ik zal mijn afscheid 

kort houden. 

Er is in al die jaren veel gebeurd en veel veranderd. Toen ik in de raad kwam, was ik moederziel 

alleen. Zo heb ik mij toen gevoeld. Er was geen steunfractie, er waren geen fractieassistenten. Het 

bestuur zei tegen mij: jij kunt het wel alleen. Dat viel niet altijd mee en het is zeker zo dat ons gezin 

daarvoor offers heeft gebracht. Daar heb ik nu nog wel eens moeite mee. Wij hebben daarover in 

gezinsverband nog wel eens een gesprek. Gelukkig is het nu anders in de fractie. De ondersteuning is 

beter geregeld. 

Het raadswerk heb ik kunnen doen met steun van thuis, van mijn vrouw en onze zes kinderen. 

Aan hen ben ik veel dank verschuldigd. Dank ook aan onze God in de hemel, die kracht gaf en herstel 

om dit werk te doen en om het vol te houden. Met hem ben ik vaak in gesprek geweest om wijsheid: 

wat is goed voor de inwoners van Woerden? Ik heb veel voor dit werk gebeden.  

Ook dank aan de fractie en dan vooral aan Ineke Stouthart, met wie ik meer dan negen jaar 

mocht optrekken in de gemeenteraad en daarvoor al in de steunfractie. Ik heb veel waardering voor 

haar. Zij is een vrouw die niet op de voorgrond treedt, die achter de schermen veel werk verzet voor de 

ChristenUnie-fractie in Woerden en die de fractie een warm hart toedraagt. Dank ook aan alle collega-
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raadsleden en aan het college. Ons gezin heeft goede herinneringen aan de fijne blijken van medeleven 

na mijn motorongeluk. Dat was hartverwarmend. Tot slot mijn bijzondere dank aan de bodes. Dat zijn 

geweldige mensen. Zij staan altijd voor je klaar. Het zijn echte ambassadeurs van de gemeente. 

Bedankt! Jullie zijn klasse! 

De nieuwe raad treedt morgen aan en een nieuw college zal later aantreden. Mijn wens voor 

jullie is Gods zegen. 

 

De heer VAN ROSSUM: Voorzitter! Ik heb maar een korte toespraak. Ik ben altijd kort en 

duidelijk. Mensen weten gelijk wat ze aan mij hebben. Ik dank de voorzitter voor zijn woorden. 

Speciale dank ook aan de gemeenteraad en het college. 

Afscheid nemen doet pijn, omdat je van personen afscheid moet nemen. Personen van college 

en raad, met wie ik vier jaar verbonden ben geweest. Ik ben dankbaar dat ik als gewone polderjongen, 

zoals iemand van de raad mij ooit heeft genoemd, dit vier jaar heb kunnen doen. De levenservaring die 

ik in deze periode heb opgedaan, hoop ik te gebruiken in de toekomst. Het houdt immers niet op bij 

een raad. Alles gaat door. 

Ik wens de overgebleven en de nieuwe raadsleden veel wijsheid toe om onze gemeente te bestu-

ren, maar vooral te dienen. De uittredende raadsleden wens ik gezondheid en alle goeds toe met de 

mededeling: er is nog meer dan de raad! 

 

6.  Sluiting. 

 

De VOORZITTER sluit, te 22.41 uur de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de op 29 april 2010 
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 
De griffier,    De voorzitter, 

 


