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1.

Opening
De voorzitter opent de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode en heet iedereen welkom. Hij spreekt met name een welkom uit naar het publiek, dat in groten getale aanwezig is
en de luisteraars thuis.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

2.

Vaststelling agenda
18-023.1
De voorzitter concludeert dat de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.

3.

Vaststelling notulen raadsvergadering 8 maart 2018
18-027
De voorzitter stelt vast dat de notulen van de raadsvergadering van 8 maart 2018 ongewijzigd
worden vastgesteld.
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4.

Ingekomen stukken en mededelingen van het college
18-026
De voorzitter meldt dat er geen mededelingen van de zijde van het college zijn. De ingekomen
stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

5.

Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
De heer Maijer heeft als raadsrapporteur van Recreatieschap UHVK en de RID enkele mededelingen:
 Het liquidatieverslag van het UHVK is inmiddels opgesteld. Alle terreinen zijn overgedragen. Er bestond nog een 'waakvlamconstructie' voor het route- en padenpakket. De bedoeling was dat dit op 1 april 2018 zou zijn afgerond, maar deze datum wordt niet gehaald.
Daarom is besloten om deze constructie met twee maanden te verlengen. Dit is mogelijk
binnen de gestelde financiële kaders.
 Inzake de RID is een begrotingswijziging voor 2018 ontvangen.
Ook is de Kadernota 2019 binnengekomen. De heer Maijer heeft met ambtelijke ondersteuning een zienswijze voorbereid. De conclusie is dat door de gemeente Bunnik wordt ingestemd met de begrotingswijziging. Het financiële effect van deze begrotingswijziging bedraagt € 48.000,00.
Voorts wordt ingestemd met de Kadernota 2019. De Kadernota leidt tot een structureel financieel effect van € 68.000,00 en brengt daarnaast een aantal incidentele kosten mee
voor de komende drie jaar. Duidelijk is dat met name voor ICT de komende jaren duidelijk
meer kosten worden verwacht.
De zienswijze bevat de oproep in de planning-en-controldocumenten duidelijker inzichtelijk
te maken hoe de veranderingen bij de ICT-diensten ten bate komen aan de primaire processen van de deelnemende gemeenten.
Een ander punt in de zienswijze is dat voor de ontwikkeling van de RID naar een regiefunctie een serviceprovider wordt ingezet. Dit maakt een duidelijke afbakening noodzakelijk van
verantwoordelijkheden tussen enerzijds RID en anderzijds de deelnemers.
De heer Maijer wenst de opvolgende raadsrapporteur succes toe.
De voorzitter bevestigt dat in de nieuwe raadsperiode voor dit onderdeel met nieuwe raadsrapporteurs gewerkt gaat worden.

6.

Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen van gemeenteraadsvertegenwoordigers.
Stemmingen

7.

Benoeming commissie Onderzoek geloofsbrieven
De voorzitter meldt dat mevrouw Schipper als voorzitter, de heer Buzepol en de heer Lakerveld via loting zijn aangewezen om zitting te nemen in de commissie Onderzoek geloofsbrieven voor de nieuwe raadsleden.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met deze benoeming.
De commissie trekt zich terug om de stukken door te kunnen nemen en rapportage uit te kunnen brengen.
De vergadering wordt kort geschorst.

8.

Voorstel tot vaststelling rechtmatigheid verkiezingsuitslag, onderzoek geloofsbrieven,
en toelating leden van de nieuwe gemeenteraad
18-028
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De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de commissie
onderzoek geloofsbrieven, mevrouw Schipper.
Mevrouw Schipper geeft aan dat de commissie het proces-verbaal van het Centraal Stembureau en de processen-verbaal van de stembureaus heeft onderzocht. De commissie constateert dat zowel de organisatie, als het verloop van de verkiezingen op wettige wijze heeft
plaatsgevonden.
De commissie heeft de geloofsbrieven van de benoemde gemeenteraadsleden onderzocht en
geconcludeerd dat alle benoemde raadseden aan alle eisen voor het raadslidmaatschap voldoen. De commissie stelt de raad voor:
1. Vast te stellen dat de verkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Bunnik op
21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen.
2. Toe te laten tot de gemeenteraad de hierna volgende leden:
dhr. J.J. Eijbersen uit Bunnik;
dhr. R.E. Hallo uit Odijk;
dhr. H.J. Hoitink uit Odijk;
ww. J.M. Huijsman-Hartkamp uit Odijk;
dhr. C.J. Kool uit Odijk;
dhr. P. Lakerveld uit Odijk;
dhr. F.C.M. Pouw uit Odijk;
dhr. J. Sterk uit Bunnik;
mw. A.A. van der Stijl uit Odijk;
mw. W. Toersen uit Bunnik;
mw. I. Verhoef uit Bunnik;
dhr. L.N. Vernie uit Bunnik;
dhr. A.W. Viskil uit Bunnik;
mw. H.J. Visser uit Werkhoven;
mw. N. van der Voort uit Werkhoven;
mw. A.R.H. Webbink uit Bunnik;
mw. W. Zuidweg uit Werkhoven.
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.
De voorzitter dankt de commissie voor haar werkzaamheden. Hij feliciteert degenen die tot de
raad zijn toegelaten. Ook dankt hij de werkorganisatie voor het organiseren van de verkiezingen en degenen die de stembureaus hebben bemand.
9.

Afscheid van de gemeenteraad en in het bijzonder van de leden die na de raadsverkiezingen niet terugkeren
De voorzitter wijst op de voorbije verkiezingen. In Bunnik was sprake van een relatief hoge
opkomst van 66,7%.
Het werk van deze raad zit er hiermee op en voor sommigen betekent dat een daadwerkelijk
afscheid van de raad, dan wel uit vrije keuze, dan wel omdat de uitslag van de verkiezingen
daartoe heeft geleid.
Bunnik is met drie kernen en één buurtschap een bijzondere gemeente. Ook bijzonder is dat
de raad maar drie partijen heeft. Een analyse van de drie verkiezingsprogramma's laat zien dat
ten minste negen doelen in de programma's gemeenschappelijke doelen zijn. Ook dat is bijzonder te noemen. De raad maakt daarmee duidelijk dat het in de lokale politiek vooral om de
nuances gaat. Samenwerken aan en samen verantwoordelijk zijn, kan vaak in goede harmonie
plaatsvinden. In deze raadsperiode is in een goede sfeer samengewerkt.
Spreker bedankt de heer Martens voor diens inzet, nu hij afscheid gaat nemen van de raad. Hij
was in de afgelopen periode fractieassistent en daarvoor raadslid voor P21. Hij overhandigt de
heer Martens een boeket.
Spreker bedankt vervolgens de heer Kager, die fractieassistent was van 2015 tot 2017. Hij
heeft de fractie voor het eerst vertegenwoordigd in het Open Huis van 29 oktober 2015, waar
hij sprak over de gemeenschappelijke regeling ODRU. Daarna heeft hij voor het CDA als
raadslid in de raad gezeten. Hij heeft als raadslid nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het
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thema duurzaamheid. Zijn vasthoudendheid en directe manier van vragen stellen, bleek voor
de wethouders soms lastig. De raad zal de gedreven werkwijze van de heer Kager gaan missen. Binnenkort gaat hij verhuizen, maar tot die tijd is hij opnieuw fractieassistent voor het
CDA. Spreker overhandigt ook de heer Kager een boeket.
Spreker bedankt mevrouw De Wild. Zij was van 27 maart 2014 tot 10 september 2015 fractieassistent voor het CDA. Als fractieassistent had zij de portefeuille financiën en was zij lid van
de Auditcommissie. Voor het eerst sprak zij tijdens het Open Huis van 5 juni 2014.
In 2015 werd zij raadslid. Hij wijst op de samensmelting van de verschillende richtingen tot het
CDA. Deze samensmelting heeft ertoe geleid dat mevrouw De Wild haar man is tegengekomen op een CDA-partijbijeenkomst en in juni 2017 zijn zij getrouwd. Vervolgens leverde de roze wolk een prachtige dochter op. Door de niet bepaald makkelijke zwangerschap is zij sinds
december 2017 tijdelijk vervangen door de heer Kager. Spreker bedankt mevrouw De Wild en
overhandigt haar een boeket en een attentie.
Vervolgens spreekt hij een dankwoord uit naar mevrouw Schipper. Zij zat vanaf 11 maart 2010
in de raad voor P21. Haar eerste onderwerp betrof de wijziging van de Erfgoedverordening.
Vervolgens was het evaluatierapport BOA aanleiding voor haar om een vraag in de vragenronde te stellen. Daarmee werd direct duidelijk hoe zij haar rol als raadslid ging invullen. Tot haar
portefeuille behoorden de thema's Sociaal Domein en duurzaamheid.
Mevrouw Schipper deed het bijzondere voorstel om staand te vergaderen, zodat de vergaderingen korter zouden duren.
De werkgroep Ruimtemakers maakte zich onder haar voorzitterschap sterk voor participatie.
Het Bunnik aan Zet Fonds vormde hiervan een belangrijk resultaat.
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft mevrouw Schipper zich – middels een motie – nog
hard gemaakt voor een Groenfonds. Spreker bedankt mevrouw Schipper en overhandigt haar
een boeket en een pen.
Spreker bedankt mevrouw Mourits. Zij zat voor P21 in de raad sinds 11 maart 2010.
Tijdens het Open Huis van 10 juni 2010 sprak zij over de verordening Naamgeving en Nummering. Voor iemand die van beroep makelaar is, is naamgeving en nummering immers heel belangrijk.
Voorts had zij ruimtelijke ordening in haar portefeuille. In het Open Huis van 1 juli 2010 behandelde zij de discussienota Principeverzoek Zeisterweg 103. In de raad van 8 maart 2018 is dat
stuk afgetikt. Dit laat zien hoe snel de dingen kunnen gaan in de lokale politiek.
Mevrouw Mourits zette zich nadrukkelijk in voor de bouw van sociale huurwoningen.
Een heel belangrijk punt voor mevrouw Mourits is de aanpak van de waanzin van vuurwerk. De
regering gaat hier ook iets aan doen. Het is ieder jaar het allergrootste evenement van Nederland met een onwaarschijnlijke politie-inzet, maar ook het evenement met volslagen zinloze
slachtoffers. Ook spreker is een groot voorstander van het volledig afschaffen van al het consumentenvuurwerk. Gelukkig is er één partij in de Kamer die zich daar ook altijd heel hard en
duidelijk voor heeft uitgesproken en dat is GroenLinks. Hij volgt deze ontwikkelingen met heel
veel belangstelling.
Hij bedankt mevrouw Mourits en overhandigt haar een boeket en een pen.
De voorzitter meldt dat de verkiezingsuitslag voor twee personen nogal onverwacht was. Dat
betreft de heer Maijer en de heer Schenk.
De voorzitter bedankt de heer Maijer. Hij was raadslid sinds maart 2014 voor De Liberalen.
Daarvoor was hij acht jaar fractieassistent. Hij richtte zijn aandacht onder andere op zorg en
welzijn, milieu en de openbare ruimte. De heer Maijer staat bekend om zijn analytisch vermogen en diens genuanceerde, rationele behandeling van beleidsvraagstukken. Bij gelegenheid vulde hij soms bij een bepaald debatpunt zijn fractievoorzitter aan.
Criminaliteitspreventie in de wijken vormde in 2015 de aanleiding voor een motie. Ook in het
opzetten van WhatsApp buurtpreventie heeft hij een duidelijke rol gespeeld. Inmiddels zijn er
38 WhatsAppgroepen en de hoop bestaat dat eind 2018 de hele gemeente is afgedekt met
WhatsAppgroepen. Dat is niet alleen een mooi streven, maar dit maakt de gemeente ook een
stuk veiliger. Spreker bedankt de heer Maijer en overhandigt hem een boeket en een pen.
De voorzitter bedankt de heer Schenk. De heer Schenk heeft van 2014 tot 2018 De Liberalen
in de raad vertegenwoordigd. In het Open Huis van 7 april 2014 sprak hij over het onderwerp
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'De verbouwing van de brandweerkazerne' en stelde daarbij kritische vragen over de kosten.
Als voorzitter van de Auditcommissie was dat logisch.
De heer Schenk bouwde aan een innige band met de accountant. Spreker memoreert diens
zeer technische vragen naar aanleiding van de financiële stukken en zijn legendarische precisie. Hij spreekt daarvoor dank uit.
De heer Schenk is in deze periode lid geweest van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.
Hij is daarmee een van de weinigen uit de Bunnikse politiek die niet alleen in de gemeente belangrijke zaken doet, maar ook voor een fors deel in een belangrijke commissie aan de Nassaulaan in Den Haag. Dit werk biedt een verrijking voor het lokale werk en hopelijk ook voor
het netwerk. Vanavond wordt afscheid genomen van de heer Schenk als raadslid, maar morgen wordt hij benoemd tot fractieassistent. Spreker overhandigt hem een boeket.
De voorzitter verwijst naar 't Groentje' van vandaag. Daarin wordt aandacht besteed aan het
afscheid van de heer Buzepol, zijnde een heel bijzonder raadslid, nestor van de raad, plaatsvervangend voorzitter. De heer Buzepol was begin vijftig toen hij als marineofficier met pensioen ging. De VVD benaderde hem snel om politiek actief te worden. Na een aarzelend 'ja' zat
hij vanaf 2002 in de raad. Vol enthousiasme werd het raadslidmaatschap zijn tweede leven.
Daarom zal het stoppen hiermee naar verwachting wel even wennen zijn voor hem.
De heer Buzepol is zestien jaar onafgebroken lid geweest van de raad, waarvan acht jaar als
fractievoorzitter: eerst voor de VVD, later voor De Liberalen. Van 2006 tot 2010 voerde de VVD
samen met D66 oppositie. Deze gezamenlijke oppositie leidde tot een steeds nauwere samenwerking tussen deze twee partijen en leidde in 2009 tot oprichting van De Liberalen.
De heer Buzepol wordt gekenschetst als een pragmatisch politicus, die het behalen van concrete resultaten belangrijker vindt dan de ideologische profilering. Hij had een belangrijke initierende en stimulerende rol bij de versterking van de liberale samenwerking.
De heer Buzepol heeft meegeholpen de versnippering in het politieke landschap tegen te gaan
en stond voor politieke samenwerking. Hij heeft bijgedragen aan een groeiende politieke eensgezindheid over de toekomst van Bunnik. Dat leidde in 2017 tot een raadsbreed aangenomen
motie over de Toekomstagenda van Bunnik.
De heer Buzepol was niet alleen een verbinder, maar kon zich op bepaalde thema's ook sterk
profileren. Die profilering kwam voort uit politieke overtuiging of uit naar zijn mening inconsistente of irrationele redeneringen van opponenten. Op zulke momenten liet hij zijn gevoel spreken. Dit gebeurde zelden, maar als het gebeurde, dan "ontplofte hij haast". Zijn rechtlijnige rationaliteit en emotionele presentatie zag de raad onder andere in de discussie over de hondenbelasting. Op bevlogen wijze stelde hij deze kwestie aan de kaak.
Verder was de heer Buzepol zijn tijd enorm vooruit door tien jaar geleden al te pleiten voor het
gescheiden ophalen van plastic afval.
Strategische en bestuurlijke onderwerpen hadden voorts zijn aandacht. Inhoudelijk ging zijn
belangstelling vooral uit naar het fysieke domein. De heer Buzepol heeft een lange staat van
dienst en een enorme dossierkennis waarmee hij vaak fungeerde als het collectieve geheugen
van de raad.
Als een echte volksvertegenwoordiger wisten de inwoners van Bunnik hem te vinden en wist hij
de inwoners te vinden. Uit zijn bijdragen in de raad bleek altijd dat hij wist wat er leefde onder
de inwoners. Daarnaast is hij in de raad actief geweest in diverse raadsorganen. Het is mede
aan hem te danken dat Bunnik in de afgelopen periode voldoende bestuurskracht kon laten
zien om als relatief kleine gemeente stand te houden in de dynamische stadsregio Utrecht.
De heer Buzepol heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en de stabiliteit van
het bestuur van de gemeente Bunnik. Hij was vele jaren een gezaghebbend raadslid. Dat heeft
niet alleen de raad gezien, maar dat hebben ook anderen gezien. Spreker vindt het daarom
een groot voorrecht en een grote eer te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning het heeft
behaagd de heer Buzepol te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Spreker feliciteert hem hiermee van harte.
De voorzitter speldt de heer Buzepol de toegekende onderscheiding op en overhandigt hem
een boeket.
De voorzitter geeft de heer Hoitink het woord om de heer Buzepol toe te spreken.
De heer Hoitink feliciteert namens alle Liberalen en de fractie de heer Buzepol met de toegekende Koninklijke onderscheiding. Het is een eervolle en terechte waardering voor de grote
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bijdrage die betrokkene aan het bestuur van de gemeente Bunnik heeft geleverd.
De heer Buzepol zwaait nu, ondanks zijn 'jeugdige leeftijd', af en spreker vermoedt dat dit met
gemengde gevoelens zal zijn.
In de periode 2006-2010 zaten D66 en VVD in de oppositie en heeft hij de heer Buzepol steeds
beter leren kennen. Hij zal de heer Buzepol gaan missen in de komende periode, zeker nu de
verkiezingsuitslag hem een déjà-vugevoel bezorgt. In de oppositieperiode gingen D66 en VVD
steeds vaker samen vergaderen en steeds nauwer samenwerken, hetgeen in 2009 resulteerde
in de oprichting van De Liberalen en de benoeming van de heer Eijbersen als eerste liberale
wethouder van Bunnik. De acht liberale jaren die hij samen met de heer Buzepol mocht beleven, heeft spreker als "mooi, enerverend en nooit saai" ervaren. Er waren hoogte- en dieptepunten, maar het gevoel van saamhorigheid voerde de boventoon.
Spreker heeft de heer Buzepol leren kennen als een no-nonsensepoliticus: rechtlijnig, zakelijk
en recht door zee, maar hij kon ook handig manoeuvreren en politieke klippen omzeilen. De
heer Buzepol is een nuchtere noorderling totdat, in zijn ogen, de waarheid geweld wordt aangedaan of aan zijn integriteit wordt getwijfeld. Dan kan hij 'ontploffen' en ligt hij op ramkoers.
Spreker dankt de heer Buzepol voor de samenwerking in de fractie, maar ook op persoonlijk
niveau. Zeker in de laatste vier jaar heeft hij als fractievoorzitter veel steun van de heer Buzepol ervaren. Spreker en de heer Buzepol waren het vrijwel altijd inhoudelijk met elkaar eens. In
bestuurlijk turbulente tijden was hij een steun en toeverlaat, een tactisch en strategisch adviseur en een baken van rust.
Hij hoopt dat de heer Buzepol kan genieten van de terecht toegekende onderscheiding. Hij bedankt de heer Buzepol voor alles wat hij voor Bunnik heeft gedaan en feliciteert ook diens
vrouw, kinderen en kleinkinderen met de eervolle onderscheiding.
De voorzitter geeft vervolgens de vertrekkende raadsleden het woord.
De heer Kager feliciteert de heer Buzepol met diens onderscheiding. Spreker heeft – ook gezien diens lange staat van dienst - veel respect voor de heer Buzepol.
Spreker neemt nu zelf afscheid als raadslid en hoopt morgen te worden benoemd als fractieassistent. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking en de afstemming. Zijn dank is met name gericht op de griffier en de ondersteuning. Hij dankt het CDA voor de ruimte die wordt geboden om als fractieassistent al volledig mee te kunnen doen.
Op het gebied van duurzaamheid gebeuren in Bunnik al best goede dingen, maar de resultaten
lopen toch nog wat achter. In Bunnik bedraagt de duurzame opwekking 1%, terwijl dat landelijk
4% tot 5% is. Nederland loopt ook op de rest van Europa behoorlijk achter. Spreker vindt dat
eigenlijk schandalig en pleit dringend voor verbetering van dit resultaat. Hij hoopt dat het de
volgende raad en het volgende college lukt om hier veel meer beweging in te bewerkstelligen.
De periode dat hij zitting had in de raad en als fractieassistent werkzaam was, heeft hij als zeer
positief ervaren. Hij wenst de nieuwe raad een goed functioneren toe op basis van een goed
dualisme.
Mevrouw Schipper citeert een passage uit een verhaaltje van Toon Tellegen over afscheid
nemen. Zij zal de raad missen. Met name zal ze het gaan missen om met elkaar veel zaken in
Bunnik een stapje verder te kunnen brengen. Aan de basis van de politiek staan de inwoners
van Bunnik. De inwoners hebben de raad het vertrouwen gegeven om het raadswerk te doen.
Zij heeft veel waardering voor dat principe.
Zij dankt alle medewerkers van de gemeente Bunnik voor de nota's, uitleg en gesprekken en
de glaasjes jus d'orange. Spreekster bedankt met name mevrouw Hofland voor haar doorzettingsvermogen, tips en steun. Zij dankt ook het college en de raad voor de geboden continuïteit: zij waren er altijd, kritisch en opbouwend naar elkaar en met elkaar.
Tot slot bedankt zij de fractievoorzitter van de fractie P21, waar zij acht jaar deelgenoot van
mocht zijn. Zij heeft daar veel plezier en inspiratie aan beleefd en gaat dit zeker missen, maar
niet vergeten.
Mevrouw Mourits geeft aan dat ze de raad na acht jaar verlaat. Bij twaalf jaar krijg je als
raadslid een lintje, maar daar doe je het niet voor, evenmin als voor het geld. Zij raadt iedereen
aan om naar het recent uitgezonden hilarische, maar toch herkenbare, filmpje over gemeenteraadsleden te kijken. ('Zondag met Lubach' van 11 maart 2018)
Spreekster geeft aan dat zij een idealist is en zich vanuit die levenshouding wil inzetten voor de
medemens en de samenleving. Om die reden heeft zij destijds gekozen voor het raadslidmaat-

Conceptverslag raad 28 maart 2018

7

schap. Nu wordt het weer tijd voor andere dingen.
De ambtelijke wereld is bijzonder en onmisbaar, maar soms heb je als raad een lange adem
nodig. Sommige dossiers lopen ook al jaren. Dankzij voortvarende wethouders is hier wel
vooruitgang in geboekt.
Als raadslid kom je op voor het algemeen belang, maar het blijft wikken en wegen. Soms is het
- ondanks alle inzet en beste bedoelingen - ondankbaar werk omdat je het niet voor iedereen
goed kunt doen. Dat vond zij soms frustrerend. Anderzijds was zij blij als de inwoners hun dank
uitspraken omdat zij de uitkomst van een besluit konden waarderen.
Ook zijn er momenten van teleurstelling geweest, wanneer een onderwerp waar zij volledig
achter stond, werd weggestemd. Zij refereert in dit verband aan haar verzoek om vuurwerkzones in te stellen. Ook haar stokpaardje om een buurtcentrum in de kern Bunnik te faciliteren
vond jarenlang weinig gehoor. Zij bedankt de griffie, met name mevrouw Hofland, het college
en de ambtenaren voor de fijne samenwerking, evenals alle fractiegenoten en de exfractievoorzitter. Zij gaat hen allemaal missen, maar zal hen zeker niet vergeten.
Spreekster wenst de nieuwe raadsleden veel succes met hun belangrijke taak.
De heer Maijer is twaalf jaar betrokken geweest bij de raad: de eerste acht jaar als fractieassistent en daarna vier jaar als raadslid. Als fractieassistent was hij ook al volledig betrokken bij
de fractie. Spreker heeft dat als bijzonder prettig ervaren. De samenwerking binnen de raad
heeft hij ook altijd als zeer prettig ervaren. Er is altijd sprake geweest van veel samenwerking,
veel gemeenschappelijkheid en een gezamenlijk doel.
Spreker meent dat diens fractie de minste vergadertijd nodig had: vanuit een fundamentele kijk
op de samenleving staan de neuzen altijd snel dezelfde kant op.
Het Sociaal Domein vormde voor hem de rode draad in zijn raadswerk. Hij wijst op zijn woordvoerderschap. In Bunnik is het Sociaal Domein goed neergezet. Er is goed oog geweest voor
kwetsbare groepen en wat betreft de mantelzorg zijn de puntjes op de i gezet.
Ook zijn mede dankzij hem de WhatsAppgroepen opgericht. De wijkagenten ervaren dit als
zeer positief in de bestrijding van criminaliteit. Er zijn nog maar weinig witte vlekken in de gemeente aanwezig.
Spreker had zich de komende periode graag ingezet voor duurzaamheid en vernieuwing van
de lokale democratie. Hij vindt het jammer dat dit de afgelopen periode niet is gelukt, maar
heeft er vertrouwen in dat de griffier op dit punt wel druk op de raad zal uitoefenen.
Spreker bedankt iedereen voor de samenwerking en met name de ambtenaren die hem hebben bijgestaan als raadsrapporteur. Hij raadt aan dit laatste te evalueren, zodat deze functie
nog sterker wordt ingebed in het raadsproces.
De heer Schenk feliciteert de heer Buzepol met diens onderscheiding. Hij hoopt dat de raad de
heer Buzepol ooit ook nog eens kan onderscheiden door met een 'motie Buzepol' te komen inzake afschaffing van de hondenbelasting.
Spreker meent dat iedereen zelf iets aan duurzaamheid kan doen. De motie die hij heeft ingevoerd om zonnepanelen voor iedereen mogelijk te maken, heeft het niet gehaald. Wellicht kan
dit in de komende periode alsnog worden meegenomen.
In de komende periode wordt de heer Schenk fractieassistent. Hij zal de landelijke VNGcommissie Bestuur en Veiligheid gaan missen. Zijn eerste spreekpunt in de raad betrof de
brandweerkazernes: die staan er inmiddels.
Hij bedankt de organisatie voor de honderden vragen die zij hebben beantwoord.
Spreker vindt dat heden sprake is van een heel bijzonder moment. Van de vijf fractieleden van
De Liberalen in 2014 komt er in de nieuwe raad maar één terug. Met vernieuwing in de raad zit
het dus wel goed.
De heer Buzepol is overweldigd door de onderscheiding en de gesproken woorden. Ook al
bestaat daar na twaalf jaar raadlidmaatschap een zeker 'recht' op, het blijft bijzonder. Zijn militaire achtergrond heeft hem diverse Jeneverkruizen opgeleverd. Deze gingen vergezeld van
een fles jenever of korenwijn. Destijds is hij als een van de eersten begonnen met papierloos
vergaderen. Inmiddels vergadert iedereen papierloos.
Hij wijst erop dat men in veel beroepen of functies diens waardigheid zichtbaar draagt. Als militair heeft hij divers gallons op de mouw gedragen. De burgemeester draagt zijn ambtsketen.
De nestor van de raad draagt niets zichtbaar, maar innerlijk draagt hij altijd de wijsheid van de
wijze uil bij zich.
Spreker haalt een stenen uiltje uit zijn zak dat zijns inziens bij het nestorschap hoort.
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Als nestor kan hij niet anders dan concluderen dat deze raad grote stappen heeft gezet en grote besluiten heeft genomen, gericht op de toekomst van Bunnik. Spreker refereert in dit verband aan de Omgevingsvisie voor het hele buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Hiermee
trad deze raad voor het eerst buiten zijn eigen 'reservaat' en in het gezamenlijk overleg met de
raden van Houten en Wijk bij Duurstede trad hij op als één blok. Dat wekte nogal bevreemding
bij andere raden. De Omgevingsvisie is in deze raad vervolgens ongewijzigd en unaniem aangenomen.
Een tweede belangrijk onderwerp is de Toekomstvisie en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.
De wijze van totstandkoming is exemplarisch voor de wijze waarop inwonerparticipatie moet
plaatsvinden. Het was een feest om te mogen zien hoe 150 willekeurig gekozen inwoners bijeenkwamen om de onderwerpen aan te dragen voor de pijlers waarop de toekomst van Bunnik
moet worden gegrondvest. De daaruit voortvloeiende Toekomstvisie is ook ongewijzigd en
unaniem door de raad vastgesteld. Spreker beschouwt dit als een eclatant succes voor de participatie.
De Uitvoeringsagenda kent een uitzonderlijk proces. Organisatie, raad en college hebben hier
gezamenlijk invulling aan gegeven. Dat dit proces tot iets unieks kan leiden, blijkt uit de motie
van 9 maart 2017, waarmee Bunnik zichzelf in de regio als frontrunner op de kaart heeft gezet.
De nieuwe raad zal zijn eigen impulsen toe moeten voegen aan de grote stappen en de belangrijke besluiten die de raad in de afgelopen periode heeft genomen.
Deze besluiten konden allen worden genomen door de nimmer aflatende inzet van de ambtelijke organisatie. Namens de raad bedankt spreker de gemeentesecretaris, de heer Veenhof, en
met hem de hele ambtelijke organisatie voor hun inzet tijdens de achterliggende bestuursperiode.
Spreker voelt ook de behoefte om een waarschuwing tot de nieuwe raad te richten. Raadsleden moeten blijven beseffen dat zij er voor de grote lijnen en de kaders zijn. De werkwijze
rondom de Uitvoeringsagenda heeft het gevaar in zich dat men op de stoel van het college
gaat zitten. De raad dient daar verre van te blijven. Hij hoopt dat het proces rondom de Uitvoeringsagenda succesvol wordt gecontinueerd.
Vervolgens bedankt de heer Buzepol namens de raad de griffier, mevrouw Hofland voor haar
tomeloze inzet voor de raad. Ook het organiseren van cursussen voor aankomende raadsleden en andere belangstellenden wordt bijzonder gewaardeerd. De dank gaat uit naar de hele
griffie.
Ook het college wordt bedankt voor zijn inzet om invulling te geven aan de wensenlijst van de
raad, maar ook voor het feit dat het Bunnik regionaal 'op de kaart heeft gezet' als een betrouwbare en innovatieve partner.
Dit geldt eveneens voor de burgemeester en voorzitter van de raad, de heer Van Schelven.
Spreker bedankt hem dat hij de raad de afgelopen maanden op het rechte spoor heeft gehouden.
Het symbool van waardigheid van de nestor verdient een nieuw nest. De nestor van de nieuwe
raad, de heer Hoitink, krijgt het uiltje overhandigd.
Na bijna zestien jaar lidmaatschap van de raad gaat de heer Buzepol afscheid nemen van de
gemeentepolitiek. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu gekomen. Hij is er bijzonder trots op in de raad zijn rol van volksvertegenwoordiger te hebben
mogen vervullen. Tijdens het raadslidmaatschap heeft hij zeven jaar in de oppositie gezeten, is
hij acht jaar fractievoorzitter geweest, zes weken locoburgemeester en de laatste vier jaar nestor van de raad. In die zestien jaar heeft hij vier burgemeesters gezien en in die zestien jaar
heeft hij geen enkel college in de beginsamenstelling de eindstreep zien halen…
Als nestor heeft hij de dank van de raad overgebracht aan griffie, college en ambtelijke organisatie. Persoonlijk sluit hij zich bij die dankwoorden aan.
Hij heeft de behoefte om op persoonlijke titel nog enkele personen expliciet te danken.
Zijn dank betreft in het bijzonder mevrouw Hofland, die hem altijd gevraagd en ongevraagd van
advies diende om zijn taak als voorzitter van het Open Huis goed te kunnen uitvoeren.
Mevrouw van Ingen wordt bedankt voor de ondersteuning bij het afscheid van burgemeester
Ostendorp. Met haar worden alle ambtenaren bedankt voor de fijne samenwerking.
De heer Veenhof dankt hij voor de vele openhartige gesprekken.
Vervolgens dankt spreker alle raadsleden voor de fijne samenwerking. De discussies waren
soms pittig, maar kenmerkten zich altijd door wederzijds respect en na zo'n pittige discussie
bleek het toch altijd weer plezierig om na te praten. Hetzelfde geldt voor het college en de
voorzitter van de raad.
Spreker bedankt zijn fractie en daarbij ook de heer Eijbersen voor de plezierige wijze waarop
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de liberale standpunten werden besproken en voor het voetlicht konden worden gebracht.
De heer Hoitink wordt in het bijzonder bedankt voor de ruimte die hij daarin bood.
Tot slot wenst de heer Buzepol iedereen 'fair winds and following seas' toe.
10.

Sluiting gevolgd door een informeel samenzijn
De voorzitter nodigt de gasten uit voor een drankje in de hal en vraagt de raadsleden voor het
maken van foto's in de raadzaal te blijven. Hij sluit de vergadering om 21.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d. 19
april 2018.

De griffier,
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De voorzitter,

