BESLUITENLIJST VAN DE BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
OP DINSDAG 11 DECEMBER 2018 OM 17.00 UUR
in de Claes van Kietenzaal van De Zoete Inval te Haarlemmerliede
Aanwezig:
Leden:

CDA:
D66:
VVD:
GroenLinks:
PvdA
B.O.O.S.

mevrouw I.C. Vink-Albrecht en de heren Th. Van Heese
en L. Kranenburg
de heren F.J.M. Duits, H. van Dijk en S.J. Bier
de heren H. Werner en H. Mikkers
de heer G.M.M. Wehkamp
mevrouw D. Kerkhoff
de heer H.J.M. Koelman

Wethouders:

de heren B.A. Graal en R. van Haeften

Voorzitter:
Griffier:

de heer H. Werner (vicevoorzitter, 1e deel) en P.J. Heiliegers (2e deel)
de heer N.S. Voogd

1.
Opening en (eventuele) mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder en in het bijzonder onze gasten
welkom in deze laatste vergadering van de raad.
2.
Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
3.
-

Formeel afscheid van burgemeester P.J. Heiliegers
Sprekers volgens programma
De volgende sprekers voeren het woord:
 de Commissaris van de Koning de heer Remkes
 burgemeester Niek Meijer, namens de burgemeesterskring
 burgemeester Jos Wienen, vicevoorzitter Veiligheidsregio,
 burgemeester Onno Hoes namens het college Haarlemmermeer
 de heer Frank Duits, namens de gemeenteraad,
 Dankwoord door de heer Pieter Heiliegers (bijlage 1)
o Overhandiging gedenkboek aan de heer Remkes

De voorzitter schorst de vergadering tot 21:00 uur.
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3.
Afscheid raad c.s.
De voorzitter heropent de vergadering om 21:05 uur. Voor het laatst trekt hij een lootje ter
bepaling van wie van de raadsleden bij hoofdelijke stemming als eerste moet stemmen. Hij
trekt nummer 2, zodat blijkens de presentielijst, de stemming begint bij de heer Bier.
De voorzitter neemt daarna plaats achter het spreekgestoelte en richt zich tot de aanwezigen
(bijlage 2). Vervolgens geeft hij het woord aan:
 De heer John van der Rhee, griffier van de gemeenteraad Haarlemmermeer, mede
namens de griffierskring Noord-Holland Zuid.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de raadsleden:
D. Kerkhoff
PvdA
I.C. Vink-Albrecht
CDA
F.J.M. Duits
D66
H.J.M. Koelman
B.O.O.S.
S.J. Bier
D66
D66
H. van Dijk
G.M.M. Wehkamp
GroenLinks
L. Kranenburg
CDA
H. Mikkers
VVD
Th. Van Heese
CDA
H. Werner
VVD
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de wethouders:
 R. van Haeften
 B.A. Graal
5.
Laatste handelingen (voorzitter)
De voorzitter biedt de volgende afscheidsherinneringen aan: een tekening (aan de heer H.
van Dijk), een karaf (aan de heer H. Werner) en het historische gedenkboek (aan de heer Th.
Van Heese), alle als representant van de overige raads- en collegeleden, griffier en
locosecretaris.
6.
Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering (22:50u).
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van <geen> 2018
(de tekst van het verslag is per mailronde door de raadsleden geaccordeerd)
de griffier,

de voorzitter,

N.S. Voogd

P.J. Heiliegers
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Bijlage 1
Dankwoord 11 december 2018 , Raadsvergadering – gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
te Haarlemmerliede/De Zoete Inval. Pieter Heiliegers

Voorzitter dank. Geachte Commissaris, Gedeputeerde. Zeer geachte Raadsleden en
wethouders. Lieve José, Beste mensen.
Hartelijk dank voor alle mooie woorden. Ik deed gewoon mijn werk.
Het raakt me wel. Ik ben er ook trots op. Dienen, zo’n zes jaar, in de kleinste gemeente van
Noord-Holland gaf altijd een gevoel van “dat Gallische dorp”. Sterk zijn tussen de
hoofdsteden. Sterk zijn met Raad en bevolking. Sterk zijn voor behoud van het groengebied.
Eervol en met toewijding heb ik het ambt vervuld. En met veel plezier. Met de huidige en
oud-raadsleden hier aanwezig, maar ook met wethouders waaronder Markus, Graal, Van
Haeften en wijlen Zantkuijl om er maar een paar te noemen was het goed vertoeven. En veel
ambtenaren vertegenwoordigd -laat ik dat zo maar noemen- door de gemeentesecretarissen
Koot en locosecretaris Pieterman hebben ons daarbij geholpen.
Op 27 november jongstleden hebben we de laatste operationele Raadsvergadering in het oude
Raadhuis te Halfweg gehad. Natuurlijk vol emotie rondom het verlaten van ons huis, maar
ook productief; Vele besluiten in het belang van onze inwoners en ondernemers hebben de
raadsleden op hun individuele wijze nog genomen. Ik kom later op de avond overigens nog
uitgebreid terug onze de leden van de Gemeenteraad, Griffie en College.
Vele besluiten van belang zei ik al. En dat belang dames en heren heeft altijd voorop
gestaan bij mij tijdens het leiden en soms managen ook van het fusie project. Immers,
gemeenten zijn er in mijn optiek bij de gratie van dienstbaarheid naar haar inwoners en
ondernemers. Als dat in het geding is, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit die je mag verwachten
te wensen over laat of omdat bestuurskracht voor de toekomst niet gegarandeerd kan worden,
is het tijd voor bezinning.
Dat kreeg de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het jaar 2013 goed op
het netvlies. Dit was dan ook het startpunt voor de opzet van het project ‘Horizon EN Stip’.
Een naam die de afkorting van de gemeente HenS weergeeft, maar ook toont dat ‘alle HENS
aan dek’ aan de orde is om ergens goed heen te koersen. De stip op de horizon moest onze
toekomst zijn…..die zetten we zelf, iets waar de Commissaris van de Koning van de provincie
Noord-Holland de heer Remkes destijds de gemeenteraad op attendeerde.
Mag ik nog even terug naar onze geschiedenis. Sinds 1863 bestaat de gemeente. Zij is de
samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Houtrijk en Polanen en ZuidSchalkwijk. De omvang van de gemeente is sindsdien verkleind door annexaties van de
gemeenten Haarlem. Dan gaat het over ‘t Waarderpolder-gebied, Schalkwijk plus
Zuiderpolder. En de gemeente Amsterdam nam Ruigoord. Een belangrijk deel van onze
gemeente is overigens het groengebied. Opvolgende gemeentebesturen hebben de
zelfstandigheid van de gemeente bewaakt om daarmee onder andere het voortbestaan van die
groene buffer te garanderen. Het waardenprofiel -gemaakt met en voor inwoners- sprak daar
boekdelen over. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer zal zich ook sterk blijven maken voor
het belang van dit groengebied.
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Persoonlijk kijk ik terug op een sterk en uitgebreid, maar vooral geaccepteerd proces, waarbij
het resultaat telde; het wordt beter voor onze inwoners en ondernemers. Zij geven ons de titel
en legitimiteit om de dingen te doen voor de maatschappij.
Door collega burgemeesters ben ik wel eens aan gesproken in de trant van “Ben je aan je
eigen stoelpoten aan het zagen?”. Mijn antwoord was dan “Jazeker…… als niemand dat doet
komt er niets in beweging in het Openbaar Bestuur en verandert dus niks in onze
maatschappij”.
Vanzelfsprekend werden de inwoners en de ondernemers uit onze gemeente bij de diverse
fasen van het proces betrokken. Althans…..vanzelfsprekend? Ja! Besluiten over het
voortbestaan van een gemeente is een zeer belangrijk onderwerp. Ook al is de democratische
legitimiteit belegd bij de gekozen raadsleden, toch kan het niet zo zijn dat zij eigenstandig te
werk gaan. Volop betrekken van de mensen in de dorpen en het buitengebied alsook de
ondernemers is cruciaal voor een gedragen beslissing als deze.
Daarom zijn als eerste in september 2013 zogenaamde ronde-tafelbijeenkomsten gehouden.
Tijdens deze gesprekken hebben de raadsleden en ikzelf de mensen uitgelegd wat een
realistisch perspectief is voor de gemeente. De tijdens de vele bewonersconsultaties
genoemde waarden kregen een plaats in het eerder genoemde waardenprofiel. Die zijn door
de Raad en het College meegenomen in de gesprekken met de potentiële partner-gemeenten.
Ook hier waren emoties vol aan de orde. De één wil niet fuseren met Amsterdam en de andere
gaat helemaal voor samenwerking met Haarlem. Amsterdam zou het groengebied aan willen
spreken voor havenuitbreiding en Haarlem zou een slechte financiële positie hebben. Waar of
niet waar…..deze emoties kwamen regelmatig terug. Een meerderheid van de bewoners en de
gemeenteraad was inmiddels tot de conclusie gekomen dat fuseren met een andere gemeente
wel echt de beste oplossing lijkt.
Het koersvast blijven in het proces bleek hier het devies. We gaan eerst ‘richten’ alvorens we
gaan ‘inrichten’ ; Eerst de keuze maken voor een partner. Daarna gaat de keuze ‘verricht’
worden, uitgevoerd dus. En het resultaat mag er zijn….een vloeiende samenvoeging met
Haarlemmermeer. Destijds onder leiding van Theo Weterings en nu met Onno Hoes. Dank.
Nou klinkt het alsof er helemaal geen andere memorabele onderwerpen zijn uit mijn
burgemeesterstijd. Dat is natuurlijk niet zo.
Deze is wel dominant, maar mijn inzet en toewijding in de afgelopen zes jaar uitte zich ook in
vele andere mooie zaken met mensen en voor mensen. Daar ben ik dan ook heel trots op. Zo
is er meer aandacht voor kunst en cultuur. Nieuwe beeldhouwwerken doen hun intrede. Dank
overigens aan velen die bijgedragen hebben aan het afscheidscadeau; een kunstwerk voor de
gemeenschap te plaatsen in het groengebied Spaarnwoude. Het onderwerp wonen is in mijn
tijd ook serieus opgepakt. En de resultaten zijn en komen er; SpaarneBuiten, Sectorpark,
OLVG en over een tijdje “Hartje Spaarndam” voor sport en ontmoeting. Voor waterveiligheid
heb ik mij extra ingezet. Dit onderwerp staat hoger op de Veiligheidsregio prioriteitenlijst.
Meer oefenen op dit onderwerp alsook deelname aan de stuurgroep Dijkring 14-15-44 zijn
daar voorbeelden van.
De vele ontmoetingen met inwoners en ondernemers heb ik altijd bijzonder gewaardeerd.
Verbindingen kon ik leggen. Prachtige en doorleefde verhalen hoorde ik. Maar ook trieste
momenten; Het dodelijk verwonden van het meisje Kardelen alsook het overlijden van
Besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2018, vastgesteld (via mailronde)

4

bestuurders IJsselmuiden, Zantkuijl en Bruijn of het ook plotsklaps overlijden van
medewerker Peter Broerse raken mensen diep. Die gebeurtenissen vormen ook de
gemeenschap.
Laat ik eindigen met woorden die ik in mijn eerste en de laatste Raadsvergadering vorige
week gebruikt heb. Het voelt als thuiskomen. In 2013 sprak ik dat uit omdat Jacob London
-de architect van het Raadhuis in Halfweg- toevallig ook ons privé huis in Haarlem aan het
Spaarne ooit heeft ontworpen, en nu spreek ik dat uit omdat ik de eer heb voorgedragen te zijn
als nieuwe kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Uithoorn……en laat daar nu ook
een straat heten in het dorp De Kwakel met de naam Halfweg. Er blijft dus een
verbinding…..en altijd een herinnering aan thuiskomen.
Dames en heren, Ik sluit echt af. Te beginnen met mijn dankbaarheid voor het vertrouwen uit
te spreken. En eindigend met een wens en een boodschap voor de mensen.
Eén van de 11 kernwaarden die u ons meegaf is het behouden van identiteit van onze dorpen
en buurtschappen. Dat geldt dus voor Spaarnwoude, Halfweg, Penningsveer,
Haarlemmerliede en Spaarndam.
Laat de technische gemeentegrenzen geen beperking zijn voor gemeenschapszin. Want u
maakt als inwoners vooral de gemeenschap en werkt aan de identiteit ervan…….. Zet dat
alsjeblieft voort…….samen straks in de nieuwe gemeente naar een groter WIJ.
Op een goede toekomst! > Tabee!
P.J. Heiliegers, burgemeester van 2013 tot 2019

Overhandiging historisch boek
Dit ook het moment op de officiële overhandiging te doen van het
boek Van veenwildernis tot wonen in het groen dat handelt over de
geschiedenis van de gemeente HenS, gemaakt door historicus Frank
van de Poll.
Met genoegen overhandig ik het eerste exemplaar -in het bijzijn van
de schrijver- aan de Commissaris van de Koning, de heer Remkes.
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Bijlage 2
Raadswoord 11 december 2018 , Raadsvergadering – gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
te Haarlemmerliede/De Zoete Inval. Pieter Heiliegers

Zeer geachte Raadsleden en wethouders. Geachte Griffier en Gemeentesecretarissen.
Ik richt mij in het bijzonder tot u.
Laat ik beginnen met een citaat; Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad,
Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in
zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie;
en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt de Raad voor het
Openbaar Bestuur in zijn advies 'Voor de publieke zaak'. Daarin adviseert de Raad de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aantrekkelijkheid van het ambt van
decentrale volksvertegenwoordiger. Met de inhoud ben ik het grotendeels eens. Bijvoorbeeld
als het gaat over vergoedingen. De Raadsleden hier in Haarlemmerliede en Spaarnwoude
ontvangen een schamele 250 Euro en 82 cent per maand. Dat is geen serieuze vergoeding. Ik
weet dat het ministerie met wijzigingsvoorstellen bezig is……en dat is maar goed ook.
Toch heeft u voor deze vergoeding, maar vooral met hart voor het openbaar bestuur en de
mensen in onze dorpen een enorme inzet getoond. Laat ik namens de bevolking u daarvoor
hartelijk bedanken. Die inzet dank-u-wel geldt natuurlijk ook voor de andere bestuurders; De
wethouders.
Wat hebben we bijzondere dingen meegemaakt met elkaar. Met prachtige herinneringen. Mag
ik beginnen met
Henk van Dijk. Ons meest ervaren raadslid. Opgeteld zo’n 25 jaar actief. Diepe buiging
daarvoor. Zakenman. Altijd extra oog voor de financiën. …..en heel vaak de uitspraak “En
tevens ben ik van mening dat het meubilair in de raadzaal vernieuwd moet worden”. Henk je
hebt je zin gekregen. Dank je wel voor je jarenlange inzet.
Henk Werner. Nestor en plaatsvervangend voorzitter. Mooie staat van dienst. Je bent van
GroenRechts zoals je dat zelf zegt. Kort en krachtig. “De VVD is Akkoord”. Hart op de tong.
Of het nu gaat over onrechtvaardigheid en willekeur bij bestemmingswijzigingen op de
Ringweg, Lagedijk en Penningsveer. Of dat het gaat over Landal Greenpark en de rol van de
dorpsraad. Duidelijk ben je. Dank je wel.
Dicky Kerkhoff. Vele dossiers heb je doorgewerkt. Volop verduidelijkende vragen. Met de
conclusie dat de Partij van de Arbeid er zo en zo in zit. Wonen voor sociaal zwakkeren en
goede zorg organiseren -ook je vak-. Daar lette jij altijd sterk op. En ze komt ook terug dames
en heren in de nieuwe Raad. Succes daar!
Sicco Jan Bier. Jongste telg aan de D66-loot hier in HenS. Markant was de positie die je
innam tijdens de fusiepartnerkeuze; Amsterdam. Volop in de schijnwerpers stond je hiermee.
Ook herken ik de verdieping die je vaak zoekt en de spijker op z’n kop slaat;
“Parkeernota….dat is defacto dan voor onze gehele gemeente” is slechts een voorbeeld.
Bedankt.
Gérard Wehkamp. 2014 Moest jij het voorzitterschap WMO-Raad los laten. Je werd raadslid
-als opvolger van GroenLinks Maarten van der Laan- . Moeilijk was het vertrek uit de
coalitie. Westerman die vertrok. Maar jij hield je rug recht en bleef bij jouw standpunt in deze
casus. Als ervaringsdeskundige hield je de verdieping in de Raad en Commissie als het gaat
om zorgvraagstukken….vasthoudend. Klasse Gérard.
Ingrid Vink. Dames en heren….ze komt ook terug in de nieuwe Raad. Als ze een onderwerp
vastpakt ‘laat ze niet meer los’. Continu vragen over de status van acties of met de
kinderburgemeester en hondenpoep. Doorvragen over handhavingsdossiers. Sommigen
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noemen dat pitbullgedrag. Maar Ingrid….het bracht je succes. En achter de schermen was je
ook nog eens een stille kracht; mensen in het zonnetje zetten.
Ingrid, zeer bedankt ook daarvoor!
Theo van Heese. Altijd oor voor het andere geluid en op zoek naar de dialoog. CDA leider die
zeker de laatste jaren dat zeer constructief deed. “Schouder aan schouder in het fusieproces
voor behoud van ons Central Park”. Dank voor je inzet! Van Schie moest je laten gaan, maar
ook Koelman. Die was boos en werd fractie BOOS.
Henk Koelman. Tja boos op landelijke kopstukken. Dat slappe gedoe….. Dat pikte je niet.
Henk -net als die andere- ook altijd kritisch op de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.
Veel vragen had je voor de wethouder. Je hebt veel nevenactiviteiten in onze samenleving.
Niet in de laatste plaats inzake onze geschiedenis. Het laatste presidium sloeg jij over.
Immers, jij mocht de leden van de Historische Kring Velsen het één en ander vertellen over
Spaarnwoude en het kerkje de Stompe Toren. Henk, bedankt. Je inbreng was zeer waardevol.
Leo Kranenburg. Halverwege ingestapt. Dossiers je eigen maken…..en dat deed je. Mooie
herinneringen heb ik zelf aan onze bezoeken buiten de Raad naar mevrouw De Ridder. Fijn
was dat. Dank voor je betrokkenheid.
Henk Mikkers. Later ingestapt als opvolger van raadslid Breed-Vlaar. Als het dossier
Veiligheid langs kwam zat je er met jou deskundigheid volop in. Dat is waarderends waardig.
Dank voor je inzet.
Frank Duits. Nog geen single-digit-handicap. Altijd startte onze ontmoetingen namelijk met
een woordje over het golfspel. Als leider van je fractie en de grootste in de coalitie heb je veel
moeten binden intern, maar ook extern….en vaak achter de schermen. In de Raad wel altijd
voor je standpunt en partij uitkomen. Mooie rol heb je gehad de laatste jaren. Bedankt.
Die inzet van u allen kan overigens niet zonder mensen om ons heen. Vaak de partner thuis,
maar wie ik niet onbenoemd wil laten zijn, zijn onze griffier Nico Voogd – keurige
voorbereidingen altijd, onze bode Rob Mense – zeer dienstbaar en de gemeentesecretaris Fred
Koot – sterk gebouwd aan het proces van de fusie en locosecretaris Arthur Pieterman die de
leiding in de uitvoeringsfase van het samengaan met Haarlemmermeer heeft gehad. Dank
jullie wel.
En dan Ernst Bobby en de Rest….of Raymond, Bobby en de Rest. Eén twee drie huppikee en
het is weer gefikst. Beste mensen zonder humor geen serieuze besluiten. Het was goed
vertoeven met deze twee wethouders.
Graal boven op het geld. Altijd positief kritisch. Zelf met de rekenmachine optellen en
controleren…..en regelmatig er nog foutjes uit halen. Soms ook niet. Diepe zucht met
betrekking tot de OZB tarieven van dit jaar. Maar wat betreft de N200 autoweg; De bijdrage
staat vast, maar Bob was flexibel voor gesprek en oplossingen. Bedankt Bob.
Van Haeften. Zeker de laatste maanden drukke portefeuilles. Of het nu Kunst en Cultuur is,
Sociaal Domein, Bouwprojecten of de burgemeester vervangen als hij in Uithoorn is. Maar
ook trekker voor de afscheidsfeesten en -niet onbelangrijk in 2014- de politieke angels er
uithalen als wethouder voor het fusieproces en tevens mijn vervanger. Raymond,
samenwerken zit in je genen. Zeer prettig vond ik dat. Dank je wel.
Beste mensen. Ik rond af met een woord uit onze grondwet. Neen, ik maak het niet te
zwaar……, maar vind het wel van belang om artikel 125 te onderstrepen; Aan het hoofd van
de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad. Hun
vergaderingen zijn openbaar, behoudens bij de wet te regelen uitzonderingen. U bent de baas.
U nam positie…..en aan de opvolgers in de nieuwe Raad zeg ik “vergeet niet dat U aan het
hoofd staat op een bijzondere plaats in onze samenleving; De gemeenteraad. Blijf heel goed in
contact met de gemeenschap. En dat kan ook op nieuwe manieren. Want in deze rol zijn wij er
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bij de gratie van dienstverlenend zijn naar onze inwoners en ondernemers. Op een mooi
vervolg in het tweede deel van deze van deze vergadering.
P.J. Heiliegers, burgemeester van 2013 tot 2019
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