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Aanwezig:

Voorzitter: mevrouw A.M.J. Schaap

Raadsgriffier: mevrouw J.I.M. le Comte

Raadsleden: de heer E. Alofsen VVD
de heer Th. H.J. Bartels PRD
de heer G. Beekhuizen PvdA
mevrouw C.D. van Bentem GemeenteBelangen
de heer T.A. de Boer VVD
mevrouw D.A. Bondt D66
de heer H.J. Boon GroenLinks
de heer R. Bouwman D66
mevrouw K. Braam-Maters CDA
de heer R.J.B. den Burger VVD
de heer T.C. van Dijk D66
de heer T.T.M.G. Erkens PvdA 
de heer B. Harmsen PvdA
de heer W. Hoge VVD
de heer F.R. Huizinga GemeenteBelangen
de heer P.W. Kraak D66
de heer P.J. van Lent CDA
mevrouw M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt RZS
mevrouw F.J. Mijnhart D66
mevrouw C.B. de Roo GroenLinks
de heer H.J. Tiemens GemeenteBelangen
mevrouw E.L. Vink GroenLinks
de heer J.D. Wessels CDA

Portefeuillehouders: dhr. E. Heinrich, dhr. J. Verstand, mw. H.J. van den Berg-van Zijl, mw. A.D. Ruwhof

Afwezig m.k.:

Hetgeen dat uitgesproken is in de raad is na te luisteren op www.renkum.nl onder raadsuitzendingen.

1. Opening, vaststelling volgorde en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Dit is de laatste raadsvergadering in de huidige samenstelling. De voorzitter heet de gasten op de publieke 
tribune welkom die speciaal voor deze gelegenheid zijn gekomen. Dank aan de familieleden, vrienden en 
kennissen die bij dit afscheid aanwezig willen zijn en mede hun respect willen tonen aan degenen die zich vier 
jaar lang voor de gemeente hebben ingezet en toch in elk geval gedurende die vier jaar minstens één 
woensdag in de maand hun man/vrouw/kinderen deelden met de politiek.

2. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 28 februari 2018.

Dit is de laatste besluitenlijst uit de raadsperiode 2014 – 2018.

Besluit:
Vastgesteld

Actie:
n.v.t.

3. Verslag van de voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau inzake verloop verkiezingen.

De voorzitter doet verslag van het verloop van de verkiezingen en van de verkiezingsuitslag. 

Algemeen:

http://www.renkum.nl/
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De stemming van de gemeenteraadsverkiezingen en het Raadgevend Referendum WIV zijn goed verlopen. 

Er zijn mooie vernieuwingen/verbeteringen doorgevoerd.

Stemhokjes

Dit jaar zijn 55 nieuwe stemhokjes aangeschaft inclusief ledverlichting. De oude stemhokjes waren aan 
vervanging toe.

Vacature voorzitters/ stembureauleden.

Er is een vacature opengesteld voor voorzitters alsook voor stembureauleden. Hier zijn 130 reacties op 
gekomen. 

Stembureaus

Het gebouwtje van de postduivenvereniging (PV)airborne en het huis van Renkum en MFC Doelum zijn 
nieuwe stembureaulocaties.

In januari zijn twee afgevaardigden van de WMO-adviesraad samen met een collega van burgerzaken alle 
stembureaulocaties langs gegaan om de toegankelijkheid te beoordelen voor kiezers met een lichamelijke 
beperking.

 Voor de PV Airborne is een helling gemaakt om het gebouwtje toegankelijk te maken voor 
rolstoelgebruikers.

 Het buitengebied van MFC Doelum was voor deze verkiezingen minder toegankelijk voor minder 
validen door bouwwerkzaamheden. 

Alle andere locaties zijn goed toegankelijk.

Om meer jongeren te betrekken bij de verkiezingen heeft het Mobiel Stembureau, in de pauze van de school, 
het Dorenweerd College bezocht 

De kiesgerechtigde leerlingen konden hun stem op school uitbrengen. 

De opkomst was gering. Veel leerlingen waren naar Sporthal Doorwerth gegaan om te stemmen. De 
communicatie van de school naar de leerlingen is een aandachtspunt.

Het Mobiel Stembureau heeft naast de vier bestaande locaties nog een nieuwe locatie bezocht.

Het Medisch Centrum te Wolfheze. Ook hier was de opkomst gering. Dit nemen we mee in de evaluatie.

Dit jaar is besloten vooruit lopend op nieuwe wetgeving om voor gemeenteraadsverkiezingen geen leden van 
de kandidatenlijsten op een stembureau in te zetten.

Elk stembureau lid heeft een online stembureau training gevolgd en een instructieavond bijgewoond.

Er is een nieuwe stemtelmethode ingevoerd. Op www.stemtel.nl kunt u de methode zien.

Hierbij is het vierogenprincipe toegepast zowel bij het oplezen als ook bij het invoeren van de stemresultaten in 
het offline Excelprogramma.

Dit heeft geleid tot een zeer betrouwbare telling van de stembiljetten.

Ook heeft dit geresulteerd in een kwaliteitsverbetering van de ingeleverde proces-verbalen. Hierdoor verliep de 
controle aan de balie voorspoedig.

Opkomst 2018:

Het opkomstpercentage bij deze verkiezingen was 62,15 %

In 2014 was dit 59,90 %

Opkomst

 Aantal

Uitgebrachte stemmen 15688

Blanco stemmen 55

Geldige stemmen 15743

Ongeldige stemmen 54

http://www.stemtel.nl/
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 Aantal

Uitgebrachte stemmen 15688

Kiezers 15797

Kiesgerechtigden 25416

Opkomstpercentage 62,15%

De kiesdeler (totaal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels) is: 15688 : 23 = 682 
2/23

Er zijn 1325 volmacht stemmen uitgebracht.

Voorkeursstemmen:

Om met voorkeursstemmen als raadslid gekozen te worden, is minimaal het aantal van 170,52 (25 % van de 
kiesdeler) stemmen nodig 

Er zijn 18 voorkeursstemmen uitgebracht.

Stemmen per partij

Partij Aantal stemmen Percentage Zetels

GroenLinks 2958 18,86 4 (was 3)

GemeenteBelangen 2833 18,06 4 (was 3)

D66 2525 16,10 4 (was 5)

VVD 2372 15,12 4 (was 4)

Partij Renkumse Dorpen 1901 12,12 3 (was 1)

CDA 1695 10,80 2 (was 3)

Partij van de Arbeid 1404 8,95 2 (was 3)

2014

Het opkomstpercentage bij deze verkiezingen was 59,90 %. Het aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 
15.160. Het totaal aantal blanco stemmen is 42 en het aantal ongeldige stemmen is 40. De kiesdeler (totaal 
uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels) is: 659 3/23

Voorkeursstemmen:

Om met voorkeursstemmen als raadslid gekozen te worden, is minimaal het aantal van 164,78 stemmen nodig 

Referendum

Hieronder leest u de definitieve uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- veiligheidsdiensten 
2017 (Wiv 2017).

Antwoord Aantal stemmen

Voor 6714

Tegen 7335
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Antwoord Aantal stemmen

Aantal op antwoorden uitgebrachte stemmen 14049

Aantal blanco stemmen 687

Aantal geldige stemmen 14736

Aantal ongeldige stemmen 56

Aantal kiezers 14792

Aantal kiesgerechtigden 24892

Opkomstpercentage 59,42%

 

Besluit:

Actie:

4. Verslag van het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen leden van de raad en toelating van 
deze leden.

In de vorige raadsvergadering van 28 februari jl. heeft de raad de commissie “onderzoek geloofsbrieven” 
benoemd, bestaande uit mw. Braam, dhr. Beekhuizen en dhr. Tiemens. Zij hebben samen met de betrokken 
ambtenaar Ellen Wever en de raadsadviseur de geloofsbrieven onderzocht van de gekozen raadsleden en 
doen nu verslag van hun bevindingen. 

Mw. Braam is de voorzitter van de commissie. Zij zal de besluiten voorlezen. 

Mw. Braam doet verslag van het onderzoek. Er zijn geen beletselen gevonden.

Besluit:
De voorzitter besluit met de vraag aan de raad of hij het met dit verslag en de conclusie eens is en om positief 
te besluiten. De raad is akkoord.

De raadsleden kunnen 29 maart a.s. worden geïnstalleerd.

Actie:
n.v.t.

5. Afscheid vertrekkende raadsleden:

- toespraak van de voorzitter van de raad;

- toespraak van Marjolijn Mansvelt Beck

- toespraak van Gijs Beekhuizen namens alle vertrekkende raadsleden.

Er nemen op dit moment tien leden afscheid. Naar aanleiding van de onderhandelingen kunnen er nog 
mensen terugkeren in de raad.

De raadsleden die nu afscheid nemen zijn:

1. Henk Tiemens

2. Ed Alofsen

3. Henk Boon

4. Karin Braam

5. Bram Harmsen

6. Wouter Hoge

7. Frank Huizinga

8. Peter Kraak

9. Danielle Bondt
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10. Coen van Dijk

11. Marjolijn Mansvelt Beck

12. Gijs Beekhuizen

Het was een enerverende raadsperiode, 2014 - 2018. Sinds 2002, toen het dualisme werd ingevoerd, is er 
geen periode geweest die zoveel van raadsleden vroeg als deze raadsperiode. 

Samen stonden we voor zeer ingrijpende uitdagingen. De wereld om ons heen is behoorlijk veranderd en dat 
zal nog wel even zo blijven doorgaan. Deze veranderende omstandigheden vragen om andere vormen van 
organiseren en ordenen. De uitdaging waar we met elkaar voor staan was, en is nog steeds, om onze 
processen zo te organiseren dat we gezamenlijk kijken naar deze ontwikkelingen en niet ieder alleen vanuit 
zijn eigen invalshoek en zijn eigen plek in de bestuurlijke context, maar samen. 

De achterliggende raadsperiode hebben jullie die uitdaging aangenomen en hebben jullie, nog veel meer dan 
al het geval was, gezamenlijk opgetrokken met inwoners, college en de ambtelijke organisatie. Jullie hebben 
de nieuwe omstandigheden onder de loep genomen en samen zijn jullie al werkend op onderzoek gegaan. 
Jullie hebben geëxperimenteerd met andere werkvormen zoals de RTA, meespreken en hebben contact 
gezocht met inwoners en ambtenaren. 

Deze periode hebben jullie een aantal lastige besluiten moeten nemen. Besluiten waarvan de gevolgen voor 
inwoners, maar ook de eigen organisatie groot waren. Soms waren het besluiten die door iedereen gewenst 
waren. Het is ook van belang dat een raadslid beslissingen durft te nemen die soms niet gewaardeerd worden, 
maar wel in het belang van de gemeenschap of de organisatie zijn. Een besluitvaardige raad neemt die 
verantwoordelijkheid en is bereid zijn eigen beslissingen toe te lichten in een open dialoog met inwoners. 

Daarom, en mijns inziens wordt dit te weinig gezegd, is er durf en moed voor nodig om raadslid te zijn. Je moet 
het lef hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor de besluiten die je als lid van de raad maakt. 

En dat alles heb ik, de 10 maanden dat ik jullie burgemeester mocht zijn, ervaren. Jullie zijn een raad met lef!

Samen hebben jullie proactief ingezet op vernieuwing, het elkaar opnieuw uitvinden en durven doen. Daarbij 
waren de kernwoorden, of ik kan beter zeggen; de kernwaarden ‘vertrouwen en verbinding’. Kernwaarden die 
mijzelf ook na aan het hart liggen. Het is dan ook geen wonder dat ik me in onze gemeente zo snel thuis en 
welkom heb gevoeld. Waarvoor dank.

Ik wil jullie stuk voor stuk graag bedanken voor jullie inzet tijdens deze bijzonder boeiende, uitdagende en 
leerzame periode. Ik wil daarbij de raadsleden die terugkomen niet overslaan, maar zal zo wat langer stil staan 
bij de raadsleden die afscheid nemen.

Ik begin maar meteen met degene die hier als eerste op mijn lijstje staat. 

Pieter van Lent 

Pieter, ik heb je leren kennen als iemand die serieus is als het nodig is, maar ook als iemand die op zijn tijd 
graag ontspant en lacht. Iemand die weet dat alles relatief is en geniet van het leven ook al zit het niet altijd 
mee. En dat het in de politiek soms niet meezit, heb jij in de afgelopen raadsperiode mee mogen maken. CDA 
komt in 2014 niet terug in de coalitie, maar jij neemt wel het besluit om als raadslid terug te keren. In 2016 treft 
ons allen het overlijden van Peter van der Pas, een groot verlies voor het CDA, maar ook voor jou als mens. 
Pieter, ook deze periode kom je terug als raadslid. Fijn dat je er weer bij bent.

John Bartels

John, je inzet is niet onopgemerkt gebleven bij inwoners, en nu je met drie zetels in de raad terugkomt, kunnen 
we alleen maar hopen dat de duur van je bijdragen niet navenant in lengte toeneemt. 

Ik zou je alvast een toepasselijke slotzin voor je betogen willen meegeven: “Overigens ben ik van mening dat 
het papiermuseum gebouwd moet worden.” Maar zonder gekheid John, je inzet en passie voor het ambt van 
raadslid zijn te prijzen en daar wil ik je dan ook voor danken.

Tom Erkens 

Je hebt vele rollen vervuld de afgelopen raadsperiode en dat doe je met veel gemak, plezier en zelfspot. Met je 
soms schalkse humor weet je uiteindelijk altijd de angel uit een lastige kwestie te halen, waardoor 
tegenstellingen nooit tot onoverbrugbare kloven worden. Ik ben dan ook blij dat je er ook deze raadsperiode 
weer bij bent om ons allen scherp te houden.
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Danielle van Bentem 

In de raad heb je je ontpopt als een pleitbezorgster voor onze Besturingsfilosofie. Loslaten in verbondenheid is 
voor jou zeker niet alleen maar een mooie leus. Je probeert het ook als raadslid en fractievoorzitter voor te 
leven. We mogen blij zijn dat je ook deze periode weer je bijdrage gaat leveren aan de Renkumse raad.

Ton de Boer

Je zet je in voor goede bestuurlijke verhoudingen. Met je rustige en gelijkmatige humeur laat je je niet 
meetrekken in politieke drama’s en je nuchtere Friese kijk op zaken is bijzonder verfrissend. Fijn dat we daar 
weer vier jaar van mogen genieten.

Raymond den Burger

Super precies, luis in de pels van de ambtelijke organisatie, begenadigd spreker en ook nog eens allemaal uit 
je hoofd, de man die van een amendement een boekwerk maakt....zo maar een paar typeringen voor jou als 
raadslid. Maar de komende periode ga je in als de man, die samen met Daniëlle Bondt en Tom Erkens, het 
nieuwe vergaderstelsel heeft opgezet. Hopelijk gaan we daar nog veel plezier van beleven.

Charlotte De Roo

Dit was in meerdere opzichten een bijzondere raadsperiode voor jou en niet in het minst vanwege het feit dat 
je echt Nederlander bent geworden. Je breekt dan zo af en toe nog je tong breekt op het Nederlands, maar dat 
is voor jou geen belemmering om in het debat de degens te kruizen met je politieke collega’s. Dat je graag de 
touwtjes in handen hebt en coördineert, gaat je goed van pas komen, nu je het initiatief hebt bij het vormen van 
een nieuwe coalitie. Ik wens je veel succes en wijsheid de komende tijd.

Hanneke Mijnhart

Altijd een glimlach op haar gezicht. Ik denk dat veel mensen jou zo kennen. Je fractiegenoten zeggen over jou 
dat je gelooft in het goede van mensen. Je bent een echte bemiddelaar en weet zaken te relativeren. Een 
kenmerkende uitspraak van jou is: ‘Ach ja’. De Renkumse politiek mag blij zijn dat je de komende raadsperiode 
weer tijd vrij wilt maken voor ons. Ik wens je veel succes!

Eveline Vink

Ons jongste raadslid van deze afgelopen periode. Jouw beweegreden om de politiek in te gaan is heel mooi. 
Jij wilt alle kinderen dezelfde kansen geven en gaat daarbij uit van vertrouwen. Dat is ook jouw insteek wat 
betreft de Jeugdgemeenteraad. Als begeleider van dit Dorenweerd initiatief zet je je in om er elk jaar weer een 
feestje van te maken. Ik hoop je de komende periode aan mijn zijde te vinden bij het initiëren van een 
kindergemeenteraad en een kinder burgermeester. 

Jan Wessels 

Met je enthousiaste, open en constructieve houding werd je binnen afzienbare tijd een alom gewaardeerd 
collega. Daarbij helpt het natuurlijk dat je hele verstandige dingen kunt zeggen over ruimtelijke ordening 
onderwerpen. We waarderen het enorm dat wij in onze gemeente ons voordeel kunnen doen met jouw kennis 
en kunde en hopen hier de komende vier jaar weer gebruik van te mogen maken.

Rein Bouwman 

Binnen de gemeenteraad sta je bekend om je deskundigheid op financieel gebied. Volgens je fractie print je 
nog steeds alles uit. Daar staat dan weer tegenover dat je wel whatsappjes en e-mails stuurt. Overigens altijd 
afgesloten met een smiley, want stel je voor dat je woorden verkeerd worden opgevat. Hoewel het raadswerk 
voor jou belangrijk is, kan niets je weerhouden om af te reizen naar Australië om dochter en kleinkind te 
bezoeken. Dat dit betekent dat dan de stemmen staken in de raad, dat nemen we je dan maar niet kwalijk. Fijn 
dat je er straks weer bij bent in de raad. 

 

En dan kom ik nu bij de raadsleden van wie we vanavond afscheid nemen omdat ze niet rechtstreeks in de 
raad zijn gekozen. Wederom begin ik met degene die als eerste op mijn lijstje staat. 

Henk Tiemens, jij bent inmiddels alweer 8 jaar raadslid geweest, waarvan de laatste tijd bij 
GemeenteBelangen. Daar voel jij je thuis als een vis in het water. Zoals je zelf zegt heeft een lokale partij 
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“geen last van de remmingen van een landelijke partij”. En dat past wel bij een man die graag “de handen uit 
de mouwen steekt en aan de slag gaat”. Dat liet je o.a. merken door je betrokkenheid bij het Jan Splinter 
initiatief. Je staat met beide benen in de Renkumse samenleving en zal niet aan de zijlijn blijven staan als er 
aangepakt moet worden. Actief in allerlei besturen en verenigingen, maak jij je verdienstelijk voor je 
leefomgeving. Des te harder kwam wellicht de klap toen je gezondheid je even in de steek liet. Na een heftige 
periode konden we je gelukkig weer welkom heten in de raad en je pikte je werkzaamheden zonder al te veel 
problemen weer op. Maar nu neem je toch echt afscheid van het raadswerk en ga je je aandacht weer richten 
op jullie eigen kinderdagverblijf. Ik wens je veel succes met je verdere werkzaamheden en dank je hartelijk 
voor je inzet.

Ed Alofsen, jij kwam als nieuwkomer in de raad in 2014 en ik ben erg benieuwd wat jij dacht, wat je indrukken 
waren. Zelf kom je uit het bedrijfsleven en doet zaken met o.a. Amerika. Ik kan me voorstellen dat je het 
raadswerk in Renkum dan als een cultuurshock zou kunnen ervaren. Ik heb je leren kennen al raadslid met 
een hele eigen mening die je zeker niet onder stoelen of banken steekt, maar op een weloverwogen wijze naar 
voren brengt. Mensen hoeven er niet aan te twijfelen hoe jij over zaken denkt. Dat is best verfrissend in een 
politieke setting waarbij men nogal eens geneigd is zijn kaarten tegen de borst te houden. Je bijdrage aan de 
RTA-werkgroep klimaatneutraal Renkum mag daadkrachtig en voortvarend worden genoemd. Je inzet deze 
raadsperiode is te prijzen vooral als je beziet dat je dit hebt gecombineerd met je eigen bedrijf en regelmatige 
trips naar Houston. Ik vind het jammer dat we deze raadsperiode niet meer van je positieve, enthousiaste en 
professionele inzet als raadslid gebruik kunnen maken, maar ik hoop dat je de Renkumse politiek niet de rug 
zal toekeren.

Henk Boon, jij bent sinds 2014 raadslid voor GroenLinks. De haan in de GroenLinks kippenren 😊. Je 
collega’s zeggen over jou dat je een sterk raadslid bent en een fijne collega en dat je met veel deskundigheid 
en bevlogenheid de GroenLinkse boodschap weet over te brengen. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. 
Je bijdragen in de raad waren helder en prettig om te volgen. Je liet je niet van de wijs brengen door een stevig 
debat en benadert je mede raadsleden, ook als ze een andere mening hebben, altijd met respect. Opmerkelijk, 
of wellicht niet voor een GroenLinkser in hart en nieren, is dat jij de eerste van de vijf ZeroPlus huizen in onze 
gemeente hebt betrokken. Je hebt al voor de verkiezingen aangegeven dat je niet terugkeert als raadslid. Je 
blijft wel een ondersteunende rol spelen in de fractie. Gelukkig maar, want anders wordt het echt een 
kippenhok 😊. Ik dank je voor je inzet van de afgelopen periode en ik hoop dat je nu de aandacht aan je gezin 
kunt geven die je graag wilt en natuurlijk aan je professionele werkzaamheden bij de gemeente Arnhem. 

Karin Braam, in 2014 werd je met voorkeursstemmen in de raad gekozen voor het CDA. En je hebt die 
voorkeur dubbel en dwars bewezen waard te zijn geweest. Toen we aan je fractievoorzitter vroegen hoe hij jou 
de afgelopen raadsperiode heeft ervaren, kan ik je zeggen dat hij zichtbaar geëmotioneerd was bij de 
gedachte dat je echt niet meer terugkomt. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik heb je leren kennen als een zeer 
zorgvuldig, nauwkeurig en betrokken raadslid. Je bijt je vast in de materie en rust niet voor je vindt dat de 
zaken goed geregeld zijn. Dat heeft wellicht ook met je werk binnen het notariaat te maken. Jij zult je daar vast 
net zo onmisbaar hebben gemaakt als hier voor de fractie van het CDA. Maar ook voor de raad in zijn geheel 
heb je je ingezet, bijvoorbeeld bij de RTA-werkgroep basisinkomen. Jij kunt dingen niet half doen, kan ik me zo 
voorstellen en dan zal je als werkende en maatschappelijk betrokken moeder keuzes moeten maken en die 
keuze heb je gemaakt. Ik kan niet anders dan je heel veel succes toewensen voor de toekomst en de hoop uit 
spreken dat we je ooit weer mogen begroeten als Renkums raadslid.

Bram Harmsen, volgens je collega’s ben je een bijzonder collegiaal en vriendelijk mens. Je deskundigheid ligt 
op het terrein van het sociale domein. In gemeente Leusden ben je als ambtenaar ook op dat vakgebied 
werkzaam. Daar heeft de PvdA-fractie mooi gebruik van kunnen maken en wij uiteraard ook. In de raad is me 
opgevallen dat je vooral de grote lijn in de gaten blijft houden en niet verzandt in details. In je optreden spreidt 
je altijd een prettige bescheidenheid ten toon en je blijft dicht bij de mensen, zodat je bijdragen altijd goed te 
volgen zijn. Je hebt meegewerkt in de RTA-werkgroep basisinkomen samen met Wouter Hoge, Eveline Vink 
en Karin Braam. Ik denk dat ik niets te veel zeg als je ook bij je collega’s opvalt door je positief kritische 
houding. Maar ook voor jou geldt dat je, als werkende pappa, keuzes moet maken. Jammer genoeg betekent 
dit voor ons dat je stopt met je raadswerk en je tijd en energie stopt in je “echte” werk en je zorgtaken. Maar 
Bram we hopen dat je niet verloren gaat voor de politiek en dat je t.z.t. weer terugkomt om een bijdrage te 
leveren aan de Renkumse politiek.

Wouter Hoge, tja wat kan ik over jou zeggen? Jij bent zo’n raadslid dat iedere fractie wel wil hebben; jong, 
slim, gedreven, betrokken en ook nog eens een prettige collega. Daarbij neem je je werk als raadslid behoorlijk 
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serieus. Je wilt het niet zomaar half doen. Vandaar ook dat je niet meteen in de raad bent gegaan toen dat 
kon, maar gewacht hebt tot je er ook die aandacht aan kon geven die jij nodig vond. Je schroomt niet om op 
onorthodoxe wijze je standpunt naar voren te brengen. Zo hoorde ik dat jouw optreden bij de sketches van de 
RTA-werkgroep privacy op z’n zachts hilarisch te noemen was. Onverwachte talenten? Je interesse voor wat 
betreft het raadswerk ligt vooral bij het sociaal domein. Niet geheel onbegrijpelijk omdat je in je werkzame 
leven ook op dit gebied actief bent. Je eigen bedrijf, dat nu bijna drie jaar bestaat, is behoorlijk succesvol, zo 
heb ik begrepen. En net als een aantal andere collega’s in de raad combineer jij het raadslidmaatschap met je 
werk en een jong gezin. Voor nu kom je even niet terug in de raad. Ik wens jou dan ook veel succes met het 
verder uitbouwen van je bedrijf en spreek de hoop uit dat we je nog een keer terug mogen zien in de politieke 
arena.

Frank Huizinga, jij bent in 2014 in de raad gekomen voor GemeenteBelangen. Dat moest een makkie worden 
voor jou, gepokt en gemazeld in het woordvoerderschap dus voor eerste en tweede termijnen in de raad, draai 
jij je hand niet om. Nou begreep ik van je fractievoorzitter, dat dit toch even iets anders in elkaar zit. Ook al ben 
je zes jaar woordvoerder voor de KNVB geweest, ook niet de minste club. En ben je op dit moment 
woordvoerder voor Brandweer Nederland en voor de Raad van Brandweercommandanten. Jij vindt het best 
lastig om te spreken in het openbaar. Ik moet wel zeggen dat je daar van de buitenkant niet veel van merkt. 
Zeker niet wanneer het onderwerp je na aan het hart ligt. Dat hebben we onlangs gezien bij de discussie in de 
raad over de sportvelden. Maar ook tijdens de thema-avond over Toerisme neem je makkelijk het woord en 
weet dan mensen met je verhaal mee te krijgen. Toch maak jij je het liefst verdienstelijk achter de schermen. 
Iedere communicatie vanuit de fractie van GemeenteBelangen begint dan ook bij jou, zo is me verteld. Voor 
Daniëlle ben je een prettige en kritische sparringpartner, kan ik me zo voorstellen. Het is te hopen dat je actief 
blijft bij GemeenteBelangen en in de Renkumse politiek.

Peter Kraak, jij woont alweer bijna 8 jaar in ons mooie Oosterbeek en het duurde niet lang voordat je vond dat 
je ook politiek actief moest worden in onze gemeente. Je begon je politieke loopbaan in Renkum in 2013 als 
steunfractielid van de D66. In 2016 nam je het stokje over van je collega Pieter Minderhoud en kwam in de 
raad. Je nam niet alleen het raadslidmaatschap van Pieter over, ook werd je commissievoorzitter en kwam in 
die hoedanigheid terecht in de agendacommissie. Daar heb ik je leren kennen als een consciëntieus man, hier 
en daar wat rechtlijnig en een tikje formeel, maar altijd vriendelijk en attent. Ik begrijp dat dit wel overeen komt 
met hoe ze jou kennen in je fractie. Altijd goed om iemand erbij te hebben die de wat frivolere types onder ons 
bij de les houdt en die iets meer naar de letter leeft. Je hebt je ingezet voor de RTA-werkgroep Cultuur en hebt 
getracht dit onderwerp meer op de kaart te zetten vanuit de raad. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zet je 
je ook in als marsleider van de Airborne wandeltocht en help je bij Bato’s park. Peter, voor nu rest me je te 
danken voor je inzet de afgelopen raadsperiode.

Danielle Bondt, jij bent deze raadsperiode geheel onverwacht fractievoorzitter geworden en dan ook nog eens 
de fractievoorzitter van de grootste fractie in de raad. Dat is niet niks en zeker niet als je dat, zoals jij, 
combineert met een druk professioneel en privéleven. Mantelzorger, docente en dan ook nog raadslid en 
fractievoorzitter. Het lijkt niet op te kunnen. Daarnaast heb je je deze raadsperiode ook ingezet om, samen met 
Tom Erkens en Raymond den Burger, een heel nieuw vergaderstelsel op te zetten. Een vergaderstelsel waar 
we de komende periode met elkaar mee aan de slag gaan. Toch een mooi idee dat jij daar een belangrijke 
bijdrage aan hebt geleverd! Maar wellicht de meest mooie uitdaging die deze raadsperiode op je pad kwam, is 
denk ik wel dat je oma bent geworden. Een rol die je heel serieus neemt en waar je graag tijd voor vrij maakt in 
je drukke agenda. Of je deze raadsperiode terugkomt als raadslid blijft nog even een vraag, maar het zou toch 
mooi zijn wanneer je aan den lijve mag ondervinden hoe het vergaderstelsel werkt waaraan jij je bijdrage hebt 
geleverd.

Coen van Dijk, vanaf begin 2011 ben je actief voor de D66 fractie in Renkum. Je begon als commissielid en 
sinds 2014 ben je raadslid. Ik zeg denk ik niets verkeerds wanneer ik beweer dat jouw drijfveer om in de raad 
actief te worden alles te maken heeft met jouw geloof in een transparante en open politiek. Volgens je collega’s 
ben je een echt politiek dier. In de fractie ben jij dé duurzaamheidsbewaker en weet je altijd op een creatieve 
manier nieuwe onderwerpen naar voren te brengen om D66 op de Renkumse politieke agenda te plaatsen. 
Van jou kwam ook de motie gasloos bouwen bij nieuwbouwprojecten. Dat jij een politieke antenne hebt merken 
we ook in je optreden in de raadsvergadering. Je kunt merken dat je plezier hebt in het debat en ervan geniet 
om je collega’s uit te dagen. Je duikt in een onderwerp en laat niet los voordat je het idee hebt dat je het 
onderwerp beheerst. Je hoeft jou niets wijs te maken, je dossierkennis is bijzonder goed. Ook jou wil ik hartelijk 
danken voor je inzet in de afgelopen raadsperiode.
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En dan tot slot wil ik me speciaal richten tot twee raadsleden en wel Marjolijn Mansvelt Beck en Gijs 
Beekhuizen.

Om met Marjolijn Mansvelt Beck te beginnen. Al sinds 14 april 1998 ben je een markante persoonlijkheid in 
de Renkumse politiek. Eerst als raadslid voor de VVD waarvan je begin 2007 fractievoorzitter van bent 
geworden. En na de breuk met de VVD in december 2013, ben je fractievoorzitter geworden van een nieuw 
opgerichte partij Renkum Zelfstandig en Sociaal (RZS). Deze partij kreeg bij de verkiezingen in 2014 één zetel. 
Deze laatste raadsperiode heb je als eenmansfractie in de raad je “mannetje” gestaan. In de raad waren je 
bijdragen scherp, niet mis te verstaan kritisch, maar altijd wel met een humorvolle kwinkslag. Aan jou zijn 
spelletjes niet besteed, liever sla jij spijkers met koppen en zou je de gemeente willen runnen zoals je je eigen 
bedrijf runt. 

In totaal heb jij je 20 jaar ingezet voor de Renkumse politiek. Vanwege deze verdiensten, heeft het Zijne 
Majesteit de Koning behaagd om jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hierbij vraag ik je 
naar voren te komen zodat ik de versierselen kan opspelden.

Gijs Beekhuizen, jij bent een geboren en getogen Renkumer. Naar je eigen zeggen doen er in je leven drie 
dingen toe: je familie, je werk en maatschappelijk actief zijn. En maatschappelijk actief ben je zeker geweest. 
Eind jaren zeventig, toen je 17 was, ben je als Jonge Socialist lid geworden van de PvdA. Het kon dan ook 
haast niet uitblijven dat je op 16 maart 2006 in de Renkumse raad terecht kwam als raadslid voor jouw geliefde 
PvdA. Op 12 april 2010 ben je benoemd tot voorzitter van de commissie Inwoners en heb je deze functie één 
raadsperiode bekleed. Op 23 april 2014 werd je opnieuw benoemd tot voorzitter van een commissie, dit keer 
de commissie Leefomgeving. Ook deze functie bekleedde je voor één raadsperiode. Terugkijkend op 12 jaar 
raadslidmaatschap vind jij zelf het belangrijkste dat MFC Doelum na een traject van ruim 10 jaar onlangs zijn 
deuren heeft geopend. Maar Gijs, jouw bijdrage aan het tot stand komen van onze Besturingsfilosofie wil ik 
hier niet ongenoemd laten. De eerste ideeën hiervoor heb je samen met Daniëlle van Bentem neergelegd in de 
raadsnotitie “Als je loslaat, heb je twee handen vrij om te besturen. 

Het is omdat je in totaal 12 jaar raadslid bent geweest dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om je te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hierbij vraag ik je naar voren te komen zodat ik de 
versierselen kan opspelden.

Toespraak Marjolijn Mansvelt Beck
Niets heb ik geleerd van iemand, komt mooier over dan een heel goed voorbereide spontane opmerking. Die 
heb ik ook voorbereid natuurlijk, maar het wel de bedoeling dat het een beetje spontaan overkomt. In de eerste 
plaats verzoek ik u, en dat kon ik zo even niet zeggen, Zijne Majesteit te bedanken voor de mij verleende eer. 
U zult hem makkelijker te spreken krijgen dan ik. Voorzitter, ik heb eens uitgerekend wat twintig jaar 
raadslidmaatschap betekent in tijd. Het is natuurlijk grosso modo. Ik heb wellicht al die oude agenda’s nog wel, 
maar die heb ik niet allemaal doorgenomen. Ik kom erop uit dat het ruim vierduizend werkuren zijn geweest. 
Als je dat nou relateert aan een gewone werkweek of een werkdag van acht uur, ik ga maar even uit van het 
ouderwetse acht uur per dag werken vijf dagen in de week, dan valt het eigenlijk allemaal best mee. Want dan 
heb je het over toch niet meer dan een ruim jaar. Reken het maar uit, het klopt. Dan zeg ik, moet je dan zo 
beloond worden als je maar een jaar gewerkt hebt? Ik heb in bedrijven veel langer gewerkt en ben nog niet 
met een gouden horloge weggekomen. Voorzitter, ik heb u gevraagd het woord te mogen voeren, omdat ik een 
mens ben van tradities. Ik ben het langstzittende raadslid en de traditie brengt met zich mee dat het 
langstzittende raadslid altijd bij zo’n afscheidsdag als vandaag het woord voert. Dus ik heb maar voor mezelf 
besloten dat ik aan die traditie nog even vast wil houden. In mijn ouderlijk huis hing aan de wand een tegeltje. 
Een afzichtelijk ding. Mijn zus, die hier achter me zit, die weet onmiddellijk waar ik het over heb, als ik de tekst 
van dat tegeltje ga opnoemen. Daar stond op: “Eet wat gaar is, drink wat klaar is en spreek wat waar is”. Nou, 
over die eerste twee hoeven we het niet zo te hebben, dat moet ieder voor zich maar bepalen, maar aan dat 
derde regeltje heb ik me al die tijd, zeker dat ik in de raad heb gezeten, gehouden. En helaas moet ik zeggen 
dat je dat niet altijd in dank wordt afgenomen. Dat is jammer, maar ik blijf toch zo doorgaan. Vervolgens heb ik 
vanmorgen de uitzending bekeken van de bijeenkomst van gisteravond en natuurlijk heb ik ook vorige week de 
uitslag van de verkiezingen meegemaakt. En dat zet je toch aan het denken. En toen heb ik gedacht; bah, dat 
er ooit ene Abraham Kuipers bestaan heeft, die de politieke partijen in het leven geroepen heeft. Hij is de 
aanstichter van het feit dat wij allemaal aan het versnipperen zijn en het is jammer, want het zou heel fijn zijn 
als je een gemeente zou kunnen besturen met een lijst waarbij je mensen kunt benoemen, die zonder politieke 
kleur of achtergrond het beste voor de gemeente kunnen doen. En de vijver waar je dan het talent uit kunt 
vissen is vele malen groter. Ik zie nu met lede ogen misschien een aantal raadsleden die zeer getalenteerd zijn 
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toch een beetje buiten de boot vallen voor bepaalde functies en dat vind ik jammer. Want als het anders was 
geweest had het wel gekund. 
Dan heb ik nog een suggestie voor het komend college. Eens was er een voorstel in onze raad waarbij ons 
gevraagd werd te stemmen over het voetbalveld, het kunstgrasveld voor de voetbalclub in Oosterbeek. Toen ik 
daarvoor het woord moest voeren, heb ik allen gezegd “ja”. En de toen voorzittende voorzitter van de 
commissie keek mij verwachtingsvol aan ‘komt er nog wat’? En het antwoord was, nee. De vraag was: wilt u 
dat er een kunstgrasveld komt en dan is mijn antwoord ja. En dan ga ik niet zitten uitweiden over waarom het 
er dan moet komen, en waarom het er eventueel niet zou moeten komen. Je zegt gewoon ja. En mijn 
suggestie voor het komende college en de ambtelijke organisatie stel uw raadsvoorstellen zodanig op dat het 
een gesloten vraag is die alleen met nee of ja beantwoord kan worden. U zult versteld staan van de duur van 
de raadsvergaderingen. Om negen uur kan iedereen weer naar huis. En dan voorzitter, eindig ik. U hebt zo 
even het woord onmisbaar laten vallen. En dat vind ik wel grappig want ik had me daar een beetje op 
voorbereid. Mensen denken soms dat ze onmisbaar zijn en dat doet me altijd denken aan een prachtig Engels 
gedicht en dat heet “the indispensable man”. In de nieuwe tijd dat we allemaal gender neutraal moeten zijn, zal 
ik het “the indispensable person” noemen. Ik zal het vertalen in het Nederlands en zal ook niet het hele gedicht 
opdissen, maar het komt erop neer dat als je wilt weten hoe onmisbaar je bent, vul dan een emmer met water, 
steek daar je hand in. Klots met het water heen en weer, steek je hand erin, ga van links naar rechts, doe wat 
je wilt. Maar het moment waarop je je hand uit dat water trekt, is het gat wat overblijft de mate waarin je 
onmisbaar bent. Het ga u allen goed.

Toespraak Gijs Beekhuizen
De achteruitkijkspiegel

Een afscheidswoord als raadslid, en volgens de agenda een woord namens alle scheidende raadsleden. Tja, 
ik heb gekozen voor mijn eigen woorden en hoop maar dat ze zo verbindend zijn, dat alle scheidende 
raadsleden zich er min of meer in kunnen vinden.

Waar sta je als raad voor? Mijn oma werd 101 en twee uitspraken van haar zijn me altijd bijgebleven. De ene 
was “als de armoede de voordeur in komt gaat de liefde de achterdeur uit”. De andere ging over een familielid. 
Hij was, laten we zeggen, wat onbestendig ziek. Op mijn vraag wat er toch aan de hand was antwoordde ze: 
“Ik denk dat de wereld wat te snel voor hem draait!”.

Het liefdesgeluk werd schijnbaar vertaald met welvaart. Maar of onze kinderen het qua welvaart beter krijgen 
dan wij? En hoe houden we de huidige maar vooral ook de toekomstige generatie erbij, hoe zorgen we ervoor 
dat zij mee kunnen blijven doen en niet uit de bocht vliegen. Ten diepste ben je hiervoor volgens mij actief in 
de politiek. Maar hoe dan? Misschien moeten we met elkaar dan inderdaad meer ‘kiezen voor geluk’ en de 
vertaling van geluk zoeken in welzijn i.p.v. welvaart.

Afgelopen zaterdag stond er in het dagblad Trouw een interessante analyse van de verkiezingen. De titel was 
“Inkomen en kennis versus de rest”. Hierín werd gesteld dat Groen Links en D’66 staan voor het ‘succesvolle 
kennisland’ ofwel de regio’s waar de economie draait op kennis. Een brede strook dwars door Nederland van 
Noord-Holland, via Utrecht en Wageningen tot voorbij Arnhem en Nijmegen. Wat zegt dit over de 
mogelijkheden van de gemeente Renkum? Maar wat zegt dit ook over de verbinding die zo nodig blijft tussen 
de verschillende lagen in de Renkumse samenleving? Een stevige opdracht voor de nieuwe raad.

In het algemeen maar tegen de blijvende en nieuwe raadsleden in het bijzonder zou ik willen zeggen: Blijf 
vooral vooruitrijden maar kijk af en toe effe in de achteruitkijkspiegel, kan iedereen het nog bijbenen? Als raad 
dien je vooral vooruit te kijken. Zorgdragen dat elke Renkumer vandaag, morgen en overmorgen kan wonen, 
werken en genieten van vrije tijd in deze prachtige groene gemeente die Renkum is.

Toch even in de achteruitrijspiegel kijken. Want deze raadsperiode loopt af, de kiezer heeft gesproken en 
aanstaande donderdag zullen de nieuwe raadsleden aantreden. Voor mijzelf loopt een periode van 12 jaar af. 
Wat je daarvan leert is dat besturen, plannen ontwikkelen, soms een periode van lange adem is. Mooi dat 
Renkum na die 12 jaar zijn eigen sport en cultuurcentrum in de vorm van Doelum in Renkum heeft gekregen. 
Geweldig dat deze parel meedingt naar de landelijke architectuurprijs van de branchevereniging voor 
Nederlandse Architectenbureaus in de categorie ‘leefbaarheid en sociale cohesie’. Gaaf toch!

Ik denk dat we trots mogen zijn op onze Renkumse gemeenteraad. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar 
eens, gaat het af en toe wat feller, zijn we af en toe wat opportunistisch, laten we ons verleiden tot 
verkiezingsretoriek, zijn we soms politiek verliefd en op andere momenten zitten we mekaar verbaal in de 
haren. Gelukkig maar, ook de Renkumse gemeenteraad is net de samenleving in het klein. Maar het 
belangrijkste is dat er besluiten worden genomen en dat we onze controlerende, kader stellende en 
stimulerende rol, gewoon goed uitvoeren.

Als ik terug, maar ook gelijk vooruit kijk, zou ik vier punten willen aanhalen. 

De eerste is de raadsthema agenda. Een nieuw mooi fenomeen gerealiseerd in deze periode. Een compliment 
voor de initiatiefnemers. Als raad zetten we zelf thema’s op de agenda die wij belangrijk vinden en gaan daar 
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ook nog zelf mee aan de slag. Vooruitkijkend zou ik willen zeggen hou dit vast, zie een koppeling met de lange 
termijn agenda en het nieuwe coalitieakkoord te maken en werk zo samen als Raad, college en ambtelijke 
organisatie aan zaken die je wilt bereiken.

Een tweede punt waar ik met vreugde aan terugdenk is de ingevoerde nieuwe besturingsfilosofie. Renkum op 
weg naar een regie gemeente waar bewonersinitiatieven kansen krijgen. Waarbij het niet gaat om Renkum op 
te heffen. Waar het wel gaat over meer samen werken met andere gemeenten, met organisaties die uitvoerend 
werk kunnen verrichten en samenwerken met participerende inwoners. Overigens een rot woord 
burgerparticipatie, ik denk dat de nieuwe raad straks met college en ambtenaren de slag naar 
‘overheidsparticipatie’ moeten maken. Een klein breed inzetbaar ambtenarenapparaat in dit huis der 
gemeente, maar vooral ambtenaren die buiten, in de mooie zes dorpen in het groen, samen met inwoners 
werken aan de toekomst van Renkum. Er zit zoveel kennis onder onze inwoners, laten we die kwaliteit toch 
meer gaan gebruiken. U moet het me maar niet kwalijk nemen maar ik hoop oprecht dat in de volgende 
raadsperiode ook in de zorg, gewerkt zal gaan worden vanuit en in de dorpen en niet vanuit dit gemeentehuis. 

Een derde punt is de spiegel zelf. Als je in de achteruitkijkspiegel kijkt zie je wat er achter je is gebeurd maar je 
ziet ook jezelf. Enige reflectie op je eigen handelen kan geen kwaad. Soms zeg je in het heetst van de strijd, 
soms met voorbedachten rade, dingen die eigenlijk niet bijdragen aan de zaak waar je voor staat. Je zegt het 
ter meer eer en glorie van jezelf, je partij en vergeet even dat je er voor de belangen van Renkum en haar 
inwoners bent. Zelf heb ik wel eens teruggedacht aan een moment aan het einde van de vorige raadsperiode 
toen het besluit om Doelum te bouwen viel. Ik sprak toen denigrerend maar zo trots als een pauw met zeven 
lullen, over de meisjes van gemeentebelangen die maar tegen bleven. Het voegde niets toe, zet eigenlijk 
alleen maar kwaad bloed. Kortom reflectie is voor een raadslid een onmisbare vaardigheid. Uiteindelijk heeft 
die reflectie ook geleid tot mijn besluit om 1,5 jaar geleden te zeggen ik stop. Op een bepaald moment is het 
goed geweest en daarmee voorkom je dat je uiteindelijk een karikatuur van jezelf wordt. 

Tot slot mijn vierde punt. Daar heb ik echt last van gehad. Ik ben van mening dat we in Jean Paul Gebben een 
goede burgemeester voor Renkum hadden. Een opgeklopte bananenschil in combinatie met persoonlijk falen 
op dat moment, maakte een eind aan zijn goede periode in Renkum. Op zulke momenten probeer ik mij vast te 
houden aan de woorden van de grote filosoof Johan Cruyff. Elk nadeel hebt zijn voordeel. En het voordeel bent 
u mevrouw Schaap, ik geloof dat we in u een capabele, verbindende, maar bovenal menselijke burgemeester 
terug hebben gekregen. Volgens mij kan het niet anders dan dat de nieuwe raad die a.s. donderdag 
geïnstalleerd, wordt, met u aan het roer, met de geweldige mensen van griffie, Joyce, Marte, Renate, Gera op 
de achtergrond, gewoon weer een raad gaat worden die met energie en verve zich in zal zetten voor de 
belangen en toekomst van onze mooie gemeente Renkum en haar inwoners.

Kortom blijf vooruitrijden, maar kijk af en toe in de spiegel om te kijken of iedereen nog kan volgen en knipoog 
dan ook maar even naar jezelf en hou jezelf zo bij de les.

Besluit:
n.v.t.

Actie:
n.v.t.

6. Sluiting.

Om 21.01 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2018

de raadsgriffier, de voorzitter,

mevrouw J.I.M. le Comte mevrouw A.M.J. Schaap


