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Aanwezig:
De voorzitter

:

De raadsleden :

de heer mr. B.J. van Putten, burgemeester.
de heren P.E. Brink, ing. J. van den Brink, drs. ing. B. Cornelissen,
drs. O. van Dijk, ing. A.G. Evers, mevrouw C.E. van den Hazel-Goedvree, de
heren ing. L. van den Heuvel, R. Hoogendijk, A. Huijgen,
E. Klompenhouwer, R. Koekkoek, mevrouw K.J. Kubiak-Peters, de heren
drs. J. Kuit, dr. H. Luitjes, mr. H.G. Luitjes, mevrouw W. van Voorst-Ruiter
en de heer K. van der Werf.

De griffier

:

mevrouw dr. ir. M.J. Florijn-Bonhof.

De notulist

:

mevrouw W.L. Kok-Evers,

voor uitwerking :

mevrouw J.M.M. Wessels-van den Berg.

Mede aanwezig:
De loco gemeentesecretaris :
1.

de heer A.W.M.G. van Anraad.

Opening

De voorzitter opent de vergadering na het ambtsgebed.
2.

Mededelingen

De voorzitter stelt voor agendapunt 6 van de agenda af te halen.
Conform wordt besloten.
Dientengevolge wordt ook agendapunt 3 van de agenda afgevoerd.
3.

Bepalen stemvolgorde

Van de agenda afgevoerd.
4.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.
5.

Beëdiging nieuw benoemde leden van de raad

In handen van de voorzitter leggen de raadsleden de eed of belofte af, welke als volgt
luidt: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven
of heb beloofd. Ik zweer (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 zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal
vervullen."
De voorzitter spreekt als volgt:
"Dames en heren,
Op de eerste plaats wil ik u van harte gelukwensen met uw verkiezing tot en toelating als
lid van de gemeenteraad van Putten.
U maakt vanaf nu voor - bij leven en welzijn - 4 jaar deel uit van het gemeentebestuur van
Putten.
U hebt een taak op u genomen die niet eenvoudig is. Zeker nu niet. We staan aan de
vooravond van de grootste bezuinigingsoperatie die het lokaal bestuur sinds 1848 heeft
meegemaakt. Dat zal leiden tot pijnlijke keuzes en tot ingrijpende beslissingen. Aan het
management in dit huis zullen hoge eisen worden gesteld en de kwaliteit van de
bestuurlijke beslissingen zal daarbij niet achter kunnen blijven.
In de vakbladen is de afgelopen maanden bovendien al uitvoerig uit de doeken gedaan
hoe zeer het verloop onder raadsleden is. Bij de raadsverkiezingen van 2006 debuteerde
maar liefst 43,5% van de raadsleden. Als ik kijk naar de gemeenteraad van Putten, dan
stel ik vast dat we ook in Putten met 30% nieuwe raadsleden beginnen; een getal dat de
50% kan benaderen wanneer de wethoudersverkiezingen binnenkort geweest zullen zijn.
En als je kijkt naar het aantal raadsleden dat voortijdig afhaakt dan kom je sinds 1994
schrikbarende getallen tegen. Je ziet per periode het getal zich bijna verdubbelen tot 440
raadsleden in de afgelopen periode.
'Is raadswerk nog wel leuk?' en 'waar begin ik eigenlijk aan?' zijn vast wel gedachten die
u de afgelopen dagen door het hoofd gegaan zullen zijn. Zeker na het lezen van dit soort
artikelen.
Dames en heren, het dienen van het openbaar belang door zitting te nemen in een
openbaar bestuur is een fantastische uitdaging. Maar het is ook een vak dat de nodige
voetangels en klemmen. De eerste is wat wij 'de stukken' noemen.
U zult er achter komen – voorzover u dat nog niet weet – dat wij in dit huis ons best zullen
doen u te bedelven onder het papier.
Misschien een vreemd advies van mijn kant: wees selectief in het lezen. Als ieder
raadslid echt alles wil lezen, gaat dat niet lang goed. Selectie is noodzakelijk en
timemanagement onontbeerlijk. Dat betekent: prioriteiten stellen, nadenken over een
effectieve vergaderstructuur, keuzes maken, u zelf organiseren en uw omgeving
beïnvloeden.
En met dat laatste kom ik al in de buurt van de functie van raadsleden, die naar mijn
mening, steeds meer onderbelicht raakt, namelijk die van volksvertegenwoordiger.
Een paar jaar geleden lag er op mijn kamer een boekje van prof. Joop van den Berg, een
autoriteit op het gebied van het lokaal bestuur met de veelzeggende titel 'in het
gemeentehuis zijn geen stemmen te verdienen'. Let wel, er staat niet 'stemmen winnen',
hoewel dat in het gemeentehuis ook moeilijk gaat. Maar stemmen verdienen doe je door
je taak als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. Vier jaar lang, en niet alleen op
momenten waarop het electoraal uitkomt.
Want naar mijn idee, raken we daarmee aan de oorzaak van de sterke afkalving van de
opkomst bij verkiezingen. Landelijk nog geen 50% en in Putten hebben we met 64% zelfs
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het dieptepunt in de lokale geschiedenis bereikt. Neem de burger serieus, betrek de
burger er bij, zoek hem op en vraag hem naar zijn mening. Maar maak tegelijk duidelijk
dat meepraten lang niet altijd ook meebeslissen betekent en zeker niet 'u vraagt en wij
draaien'. Zelfs publieke actie in dit huis mag nooit het karakter hebben van stemmen
winnen of groepsbevoordeling. Alle beslissingen, ook aan deze tafel, moeten gaan om
het belang van de gemeente Putten en van de Puttense gemeenschap. En nooit om
alleen maar individuen of allen maar groepen. Individuen zijn belangrijk, groepen zijn
belangrijk, maar niet het leidmotief voor onze beslissingen. Democratie is veel meer dan
de helft plus een. Het is de kunst van het haalbare. En dus de opdracht te streven naar
een zo groot mogelijk draagvlak.
En wat haalbaar is bepaalt u hier gezamenlijk aan tafel. Dat is niet eenvoudig en het vergt
een grote mate van deskundigheid die stoelt op ervaring.
Net als in het bedrijfsleven willen we allemaal graag een 18-jarige met 25 jaar ervaring,
maar die bestaat niet. Dan houd ik nu op met schoolmeesteren.
Laat ik in majeur afsluiten. De gemeenteraad van Putten heeft de afgelopen jaren laten
zien dat er een grote bereidheid is om voortvarend en in unanimiteit te vergaderen en tot
besluitvorming te komen.
De voorzitter hoeft nooit in te grijpen voor onbetamelijk gedrag en men geeft elkaar de
ruimte, is bereid elkaars argumenten aan te horen en te laten meewegen. Die feiten,
gevoegd bij de gelukkige omstandigheid dat uw raad een behoorlijke verjonging heeft
ondergaan, die na de collegevorming misschien nog wel zichtbaarder zal worden, geven
mij er alle vertrouwen in dat de komende jaren een beleid zal worden gevoerd dat
rekening houdt met de burger en met elkaar. Zelf zal ik daaraan nog maar een paar
maanden een bijdrage kunnen leveren, want - uitgerekend vandaag – heeft de
Commissaris der Koningin het Koninklijk Besluit van mijn ontslag ontvangen. Er is dus
geen weg meer terug.
Voor wat betreft mijn opvolging kan uw raad binnen een week een brief van de
Commissaris der Koningin over de te volgen procedure tegemoet zien.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om nog meer nieuws aan te kondigen. In de
afgelopen weken kon u in het Puttens Weekblad lezen dat er een nieuwe hertensoort op
de Veluwe en in Putten was gesignaleerd. De ontknoping kwam gisteren. Het hert is
opgedoken in de nieuwe huisstijl van de gemeente Putten. Dat mocht ook wel. Onze
vorige huisstijl dateerde van 1991. De kleuren van het logo zijn de warme natuurtinten
brons, bruin en oranje. Het hert uit het gemeentewapen is gebleven, maar het geheel is
wat strakker en dynamischer vormgegeven. Het heeft een krachtige, sympathieke
uitstraling. Nu snapt u waarom we uitgerekend deze avond hebben uitgezocht om dit logo
te presenteren, maar het heeft al in de krant gestaan in de vorm van een zoekplaatje. Ga
nu niet zeggen dat u het daar al gezien had, want dan zijn we in onze verrassing tekort
geschoten. Vanaf maandag wordt de correspondentie op nieuw briefpapier en in nieuwe
enveloppen versturen. De huisstijl wordt gefaseerd ingevoerd. Dat wordt gedaan om het
project beheersbaar te houden zowel qua kosten als qua capaciteit. Aan de visitekaartjes
voor de gemeentebestuurders zal goed aandacht worden besteed. Dat zal ook een van
de eerste dingen zijn die aan de orde komt. Morgen wordt het persbericht verzonden.
Aan de raadsleden zal de tekst van het persbericht, waarin ook een aantal voorbeelden
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zijn opgenomen, worden uitgereikt. Dit zijn kopieën. De echte kleuren worden dus nog
mooier.
Dames en heren, dank voor uw aandacht. U en al uw aanhang op de tribune van harte
gefeliciteerd met uw benoeming en installatie als lid van de gemeenteraad. Maak er een
prachtige periode van en vooral een heel effectieve periode.
Na het sluiten van de vergadering is er voor u allen gelegenheid om koffie te drinken met
daarbij een versnapering waarbij u het Puttense hert tot u mag nemen."
6.

Vaststelling agenda

Van de agenda afgevoerd.
7.

Vragenuur

Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
8.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Putten van
3 juni 2010.
de griffier,

de voorzitter,
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