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De Liberalen

1.

Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de eerste vergadering van de gemeenteraad in zijn nieuwe
samenstelling bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode. Hij heet de aanwezigen welkom en
richt zich hierbij in het bijzonder tot de aanwezigen op de publieke tribune, de pers en de luisteraars thuis.
De voorzitter meldt het ontvangen bericht van verhindering.

2.

Beëdiging en installatie van de leden van de gemeenteraad
De voorzitter gaat over tot installatie van zestien nieuwe leden van de raad waarvan de 'oude
raad' inmiddels heeft besloten dat zij toegelaten kunnen worden als lid van de gemeenteraad.
De voorzitter leest de voorgeschreven tekst voor:
"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 en beloof 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."
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Achtereenvolgens wordt de raadsleden verzocht te reageren.
De heer Hallo: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Huijsman-Hartkamp: "Dat verklaar en beloof ik!"
De heer Lakerveld: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Van der Stijl: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Toersen: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Verhoef: "Dat verklaar en beloof ik!"
De heer Viskil: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Visser: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Van der Voort: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Webbink: "Dat verklaar en beloof ik!"
Mevrouw Zuidweg: "Dat verklaar en beloof ik!"
De voorzitter feliciteert alle geïnstalleerde leden.
De voorzitter leest de eed voor:
"Ik zweer 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 zweer 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 zweer 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."
De heer Eijbersen: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De heer Kool: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De heer Pouw: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De heer Sterk: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De heer Vernie: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
De voorzitter feliciteert alle geïnstalleerde leden.
Er worden boeketten uitgereikt aan alle zojuist geïnstalleerde raadsleden.
3.

Toespraak van de voorzitter van de gemeenteraad, wnd. burgemeester R. van Schelven
De voorzitter feliciteert de zojuist geïnstalleerde leden van de gemeenteraad met hun benoeming en beëdiging als raadslid. Het opkomstpercentage bij de verkiezingen in Bunnik bleek
66,7%, wat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dit opkomstpercentage betekent dat de
raadsleden door een groot deel van de Bunnikse bevolking zijn gekozen en daarmee over een
breedgedragen mandaat beschikken.
Door de groei van het inwonertal van de gemeente Bunnik is het aantal raadszetels gegroeid van
vijftien naar zeventien.
Dat van de voormalige gemeenteraad uiteindelijk maar negen leden zijn teruggekeerd in deze
nieuwe bestuursperiode is op zich wel een punt van zorg. Ruim een derde van de vorige gemeenteraad is dus gestopt met het raadswerk. Hieraan liggen verschillende redenen ten grond-
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slag.
Vanavond starten acht raadsleden voor het eerst in hun nieuwe kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol. De raadsleden zullen ervaren dat het goed invullen van die rollen
en daarnaast het 'doorploeteren' van de vele, vaak ingewikkelde dossiers niet altijd gemakkelijk
is. Daarbij geldt voor de nieuwe raadsleden ook nog eens dat zij 'op de schouders van hun voorgangers staan'. Veel zaken hebben namelijk een voorgeschiedenis. Soms zijn reeds zeer specifieke standpunten door hun voorgangers ingenomen.
Spreker roept de raadsleden op om niet alles te lezen en overal op in te zetten, maar keuzes te
maken: dus het advies is om selectief te zijn en zo nodig om ondersteuning te vragen. Het toverwoord is 'beperking'. Hij adviseert binnen de fracties werkafspraken te maken over de werkverdeling.
In het VNG Magazine zijn recent zes tips verwoord voor een raadsdebuut zonder stress.
Een daarvan is om terughoudend te zijn met moties en amendementen.
De belangrijkste tip in het artikel is echter om plezier te houden in het mooie werk dat het raadslidmaatschap is.
De Bunnikse gemeenteraad is bijzonder te noemen want deze raad bestaat uit slechts drie partijen: dat is uniek in bestuurlijk Nederland.
Voorts is bijzonder dat de drie partijen met negen doelen uit hun verkiezingsprogramma's heel
dicht naast elkaar liggen. Dat betreft de volgende doelen:
 zelfstandigheid van de gemeente;
 actieve samenwerking in de regio;
 inzet op duurzame mobiliteit;
 versterking van de lokale economie door kleinschalige recreatieve bedrijvigheid;
 alleen een keuze voor Odijk-West als de N229 geen barrière vormt;
 30% procent sociale huur bij nieuwbouw;
 betaalbare koopwoningen voor starters en jongeren;
 bestaande woningbouw, bedrijven en gebouwen verduurzamen;
 nieuwbouw wordt aardgasloos en energieneutraal.
Dit betekent dat de raadsleden op zoek moeten naar de nuances en de meer individuele inkleuring van de speerpunten.
Spreker is ervan overtuigd dat, ondanks deze eensgezindheid op genoemde punten, er in de
raad toch goede inhoudelijke debatten gevoerd zullen worden. Het uitgangspunt was steeds
'hard op de inhoud, maar zacht op de mens' en hij gaat ervan uit dat dit ongewijzigd blijft. Het
streven is gericht op een uitkomst van het debat waarbij – bij voorkeur – in een zo groot mogelijke gezamenlijkheid het belang van Bunnik centraal staat.
Toenmalig minister Dales stelde ooit: "Een beetje integer bestaat niet".
Naast het uitspreken van felicitaties naar de raadsleden wil spreker ook aandacht besteden aan
de integriteit van raadsleden.
Een raadslid staat door diens publieke functie in de publieke schijnwerpers. Hij benadrukt hier
zorgvuldig mee om te gaan.
De raadsleden hebben een opgave aangeleverd van hun persoonlijke nevenfuncties. Die opgave
dient wel in het juiste perspectief te worden gezien, want ook raadsleden moeten met hun voeten
in de samenleving staan. Daarom is het vervullen van een aantal nevenfuncties erg belangrijk.
Tijdens het inwerkprogramma zal meer aandacht aan het onderwerp integriteit worden besteed.
De raadsleden zullen diverse uitnodigingen uit de regio ontvangen, waaronder de uitnodiging
vanuit het Provinciehuis voor de informatiemarkt op 11 april a.s. en de uitnodiging van de Veiligheidsregio om kennis te maken met alles wat rond het veiligheidsbeleid speelt.
Bij een feestelijk moment van de installatie hoort ook een cadeautje. De voorzitter heeft voor ieder raadslid het recent verschenen boek over de Grondwet meegebracht, geschreven door Bas
en Olivier de Gaay Fortman.
Hij feliciteert alle raadsleden nogmaals van harte en wenst hen gezamenlijk een hele goede tijd
in de raad toe.
4.

Vaststellen van de agenda
18-024.1
De voorzitter concludeert dat de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.
Stemmingen
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5.

Voorstel tot het benoemen – uit het midden van de raad – van een plaatsvervangend voorzitter en een tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
18-029
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel; gelezen het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad en griffier van 26 maart 2018, om:
1. de heer H.J. Hoitink te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad;
2. mevrouw A.A. van der Stijl te benoemen tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De voorzitter feliciteert de plaatsvervangend voorzitter en de tweede plaatsvervangend voorzitter met hun benoeming.

6.

Voorstel tot het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van de Agendacommissie
18-030
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel; gelezen het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad en de griffier van 28 maart 2018:
1. om uit het midden van de raad de volgende leden te benoemen in de Agendacommissie:
a. Namens de fractie van het CDA het lid de heer P. Lakerveld;
b. Namens de fractie van P21 het lid mevrouw A.A. van der Stijl;
c. Namens De Liberalen het lid de heer H.J. Hoitink.
2. Om uit het midden van de raad de volgende personen als plaatsvervangende leden van de
Agendacommissie te benoemen:
a. Namens de fractie van het CDA het plaatsvervangend lid mevrouw H.J. Visser;
b. Namens de fractie van P21 het plaatsvervangend lid de heer A.W. Viskil;
c. Namens de fractie van De Liberalen het plaatsvervangend lid de heer F.C.M. Pouw.
De voorzitter feliciteert de leden en plaatsvervangend leden van de Agendacommissie met hun
benoeming.
Benoeming commissie Onderzoek Geloofsbrieven
De voorzitter geeft aan dat van een van de vier te benoemen fractieassistenten de geloofsbrieven moeten worden onderzocht. Het betreft de heer M.H. de Vries.
De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Stijl, als voorzitter, de heer Vernie en de heer Pouw bij
lot zijn aangewezen om zitting te nemen in de commissie Onderzoek Geloofsbrieven voor de
nieuwe fractieassistent, de heer M.H. de Vries.
De raad stemt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming in met de benoeming van
de leden van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven.
De commissie trekt zich terug om de geloofsbrieven te onderzoeken.
Schorsing
De vergadering wordt geschorst van 20.21 uur tot 20.27 uur

7.

Voorstel tot het benoemen van vier fractieassistenten
18-036
De voorzitter heropent de vergadering en geeft de voorzitter van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven, mevrouw Van der Stijl, het woord.
Mevrouw Van der Stijl (voorzitter commissie) doet verslag van de bevindingen van de commissie ingevolge artikel 18, lid 3 van de Verordening Voorzieningen raadsleden en fractieassistenten. De commissie heeft de geloofsbrieven van de voorgedragen fractieassistent onderzocht. De
commissie komt tot de conclusie dat de heer M.H. de Vries aan alle eisen voor het fractieassistentschap voldoet. De commissie adviseert de raad de heer M.H. de Vries te benoemen als fractieassistent.
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De raad besluit zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel
overwegende dat moet worden voorzien in fractieassistenten voor de periode 2018-2022;
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier van 28 maart 2018;
gelet op het advies van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven betreffende de toelating van de
heer M. de Vries:
de volgende personen te benoemen tot fractieassistenten voor de raadsperiode 2018-2022:
Namens P21 mevrouw A van Veenendaal uit Bunnik;
Namens het CDA de heer H.T.C. Kager uit Odijk;
Namens De Liberalen de heer F.A. Schenk uit Odijk en de heer M.H. de Vries uit Bunnik.
De voorzitter heeft gisteravond bij het afscheid van de raadsleden geconstateerd dat veel raadsleden hun politieke carrière zijn gestart als fractieassistent. Dit belooft een mooie toekomst. De
vier benoemde fractieassistenten ontvangen een boeket.
8.

Duiding van de verkiezingsuitslag
De voorzitter wijst op het binnengekomen verzoek om een duiding van de verkiezingsuitslag te
doen. Hij refereert in dit verband aan een artikel uit het NRC van hedenochtend over de gemeente Leusden. Dit is een van de tientallen gemeenten die na de verkiezingen een zogenaamd duidingsdebat houdt.
Het fenomeen kenmerkt zich 'door een hang naar aardig te zijn tegen elkaar, goed naar elkaar te
luisteren en niemand bij voorbaat te willen uitsluiten'. De voorzitter vindt dit een mooi citaat om
de bespreking in te leiden.
De heer Viskil feliciteert de vandaag benoemde raadsleden en hoopt er gezamenlijk een fijne tijd
van te kunnen maken. P21 is ontzettend trots op de 3502 stemmen die op de partij zijn uitgebracht bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. Spreker realiseert zich dat dit ongeveer 46%
betreft van de totaal uitgebrachte stemmen. Dit resultaat levert de fractie acht raadszetels op.
Veel inwoners hebben voor een groen en sociaal Bunnik gekozen. P21 zal zich inzetten om daar
verder aan te bouwen.
Om de verkiezingsuitslag te duiden, hebben de fractievoorzitters de dag na de verkiezingen bijeen gezeten. De heer Viskil is verzocht hierin het initiatief te nemen aangezien P21 de grootste
fractie is geworden.
Spreker refereert aan de raadsbrede motie van maart 2017 en de raadsbreed aangenomen Uitvoeringsstrategie van eind 2017. Deze stukken bieden een mooie basis om gezamenlijk mee
verder te gaan.
Het verzoek is gedaan om een informateur te benoemen. De informateur zal zich oriënteren op
de wensen van de partijen en de accenten die zij willen plaatsen. Vervolgens zal hij bezien op
welke manier de ingeslagen weg het beste verdere vorm kan worden gegeven. Daarbij zijn alle
opties open en praten alle partijen met elkaar. Het doel is om het beste voor Bunnik te realiseren.
De verschillen zijn niet heel erg groot. Het gaat om de accenten en de volgorde, waarin die accenten worden gezet. Wat P21 betreft, staan alle lichten op groen.
Mevrouw Visser vindt de primeur van vanavond – het bespreken van de verkiezingsuitslag in de
raad – mooi passen in de open bestuurscultuur, waar voor de verkiezingen regelmatig aandacht
voor is gevraagd. Hopelijk is dit het begin van een nieuwe traditie.
De verkiezingsuitslag bracht een verrassende ontknoping voor Bunnik. Met name de grote winst
van P21 was niet verwacht. Mevrouw Visser spreekt felicitaties uit naar P21. De andere kant van
de medaille was het teleurstellende en onverwachte verlies van De Liberalen. Het CDA is ongeveer gelijk gebleven. Het CDA is trots en blij met de extra zetel, mede dankzij het gegroeide aantal raadszetels.
Het CDA deelt zeker niet de mening van RTV Utrecht, dat de formatie in Bunnik gemakkelijk zal
zijn. Door de forse winst van P21 zal in een samenwerkingscombinatie met het CDA, dan wel De
Liberalen, altijd sprake zijn van een onbalans in het aantal zetels; dat vraagt om bestuurlijke sensitiviteit en stuurmanskunst.
In een combinatie van De Liberalen en het CDA is deze onbalans niet aan de orde, maar deze
samenwerking is op dit moment niet aan de orde omdat De Liberalen een stap opzij doen en
ruimte maken voor het CDA. De formatie is dus niet zo simpel.
Vorige week is besloten dat de heer Heijmerink de rol van informateur op zich zal nemen. Vier
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jaar geleden is een ondoorzichtig proces gevoerd en dat is slecht bevallen. Dat proces leidde
toen tot een voorstel waarover de partijen niet met elkaar in gesprek waren geweest. Het CDA
heeft zich toen niet netjes behandeld gevoeld.
Bijna de helft van de nieuwe raad bestaat nu uit nieuwe raadsleden en betrokkenen kennen elkaar niet. Op grond daarvan zijn keuzes natuurlijk lastig te maken. Omdat de programma's veel
op elkaar lijken, zullen de onderlinge relaties een grote rol spelen in de keuzes. Ook het CDA wil
graag voortbouwen op de raadsbrede motie van maart 2017.
Om regionaal uit te stralen dat Bunnik eendrachtig voor haar belangen opkomt, wil het CDA een
raadsprogramma opstellen. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid en vormt de basis voor
een goede bestuurlijke samenwerking. Dat De Liberalen hebben verloren, betekent niet dat zij
niet mee kunnen doen. Investeren in een gezonde basis kan straks veel tijdwinst opleveren.
Het CDA voelt de druk 'om er wat van te maken'. Iedereen moet wennen aan diens nieuwe rol.
Er komen spannende tijden aan en er moet veel gebeuren. Er zijn veel uitdagingen. Het CDA
zoekt een samenwerking op basis van een breed draagvlak die bestand is tegen een stootje.
De heer Eijbersen stelt dat hij acht dagen geleden niet had kunnen bevroeden dat hij vandaag in
de raad zijn maidenspeech zou houden. Natuurlijk zijn De Liberalen dankbaar voor de bijna
tweeduizend stemgerechtigden die hun vertrouwen hebben gegeven aan De Liberalen. De Liberalen zullen het vertrouwen van de kiezer niet beschamen.
Niettemin was de verkiezingsuitslag voor hen een pijnlijke verrassing. De Liberalen zijn echter
niet verbitterd of zuur, maar rechten blijmoedig en optimistisch de rug.
Spreker feliciteert P21 met haar overwinning. Het voelt enigszins wrang dat die partij wél lijkt te
worden beloond door de kiezer. Klaarblijkelijk hebben De Liberalen onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen dat zij de stabiliteit en rust hebben gebracht om het coalitieakkoord te
verwezenlijken.
Ook zijn er felicitaties voor het CDA. Deze fractie heeft zich goed geweerd in de oppositie en een
mooie campagne gevoerd.
De fractie vindt dat bij vorming van de coalitie recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Spreker merkt daarbij nadrukkelijk op dat De Liberalen niet zijn gehecht aan het pluche. In
de fractie is uitvoerig over de uitslag gesproken en is eensluidend tot de conclusie gekomen dat
de fractie er nu voor kiest om in de oppositie te gaan. De fractie wil tijd nemen om zich te bezinnen en te heroriënteren. Gevoelsmatig is dat een ongemakkelijke conclusie omdat de fractie
vindt dat zij de gemeente de afgelopen acht jaar naar eer en geweten heeft bestuurd.
De gemeente Bunnik staat voor uitdagingen. Het is geen sinecure om invulling te geven aan de
Uitvoeringsstrategie. De nadrukkelijke wens om het gemeenschappelijke doel na te streven,
vraagt om een stabiel bestuur en een coalitie waarbij sprake is van groot onderling vertrouwen.
Collegiale samenwerking is daarbij essentieel.
Het CDA en P21 hebben gewonnen, De Liberalen hebben verloren. Een driepartijencoalitie is
voor De Liberalen nadrukkelijk geen optie. Primair zou dat voor de inwoners niet te begrijpen zijn.
Bovendien is een oppositie essentieel voor een goed werkende democratie.
Ten derde zou hiermee het maatschappelijke debat monddood worden gemaakt.
Tot slot, fungeert een oppositiepartij ook als een essentiële 'vluchtheuvel' voor inwoners die zich
niet door het college gehoord of gekend voelen. Dit is in grote lijnen ook de reden dat De Liberalen tegen een raadsbreed gedragen raadsakkoord zijn.
De Liberalen willen zich conformeren aan de Strategische Agenda, de motie en de Uitvoeringsagenda. Daar heeft de fractie geen raadsprogramma voor nodig.
In het openbaar bestuur is moed nodig om op te staan en te regeren, maar ook om te gaan zitten, te luisteren, oppositie te voeren en op die manier bij te dragen aan de toekomst van de kernen Werkhoven, Odijk en Bunnik.
De Liberalen wensen de collega-fracties en de informateur veel succes en wijsheid toe bij de
totstandkoming van een nieuwe coalitie en een nieuw college.
De heer Viskil vindt het wat wonderlijk dat de partijen opnieuw eensgezind zijn om de Uitvoeringsagenda als uitgangspunt te nemen en te respecteren. Op dat vlak zullen de komende tijd
geen fundamentele discussies gevoerd hoeven te worden. De informateur zal moeten bezien
welke accenten er zijn om hieraan vervolgens de Strategische Agenda op te hangen en te komen tot een stabiel bestuur.
Spreker concludeert dat P21 met het CDA moet bezien, hoe te komen tot een stabiel bestuur.
P21 staat daar voor open. Wat P21 betreft, mag worden gerekend op een positieve en constructieve opstelling.
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De voorzitter benadrukt het grote belang om een stevig en solide college te hebben als een
nieuwe burgemeester wordt benoemd.
Tot slot merkt hij op, in aansluiting op eerder uitgesproken ambities in deze raad, dat bijna 50%
van de raadsleden in Bunnik een vrouw is.
9.

Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor diens inbreng en sluit de vergadering om 20.50 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,

