
Toespraak afscheid gemeenteraad  11 december 2018

Dank u wel meneer de voorzitter

Geachte aanwezigen en luisteraars thuis

Vandaag is een bijzondere dag. We nemen als gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude 

afscheid. 

Afscheid van elkaar maar ook van onze gemeente.

Namens de PvdA heb ik deze laatste periode mogen dienen. En ben ik ook degene die straks in de 

nieuwe gemeente weer voor de PvdA de belangen van haar inwoners en het gebied ga behartigen.

Een gemeente die weliswaar straks niet meer bestaat en is opgegaan in een nieuwe gemeente. Maar 

wel een groen gebied waar de eigenheid van de bevolking en haar kernen blijft bestaan. Een 

gemeente welke zelf heeft besloten een paar jaar geleden het pad van onderzoek op te gaan.

 “ Kunnen wij als kleine gemeenschap nog wel goed het hoofd bieden aan alles  wat op ons afkomt. “

 Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben de politiek partijen afgesproken hier geen  

verkiezings onderwerp van te maken. We spreken wel  met elkaar af dat er verder onderzoek moet 

komen. Dan  blijkt dat eén partij de gemeente  wilt houden zoals het is. Zij maakt er wel  een 

verkiezingsitem van.

Dat heeft zeker in de begin periode van deze laatste raad geleidt tot een tweedeling. Maar door 

zorgvuldig en integer met elkaar, met de bevolking, met het maatschappelijk veld en ook de 

ondernemers de toekomst van de gemeente  te gaan onderzoeken , zijn we met elkaar tot de 

conclusie gekomen,  dat zo door gaan niet haalbaar is. 

Met elkaar hebben we de kernwaarden opgesteld, met elkaar  de omliggende gemeenten op 

verlovingsbezoek gehad. Met elkaar hebben we besloten tot de fusie met Haarlemmermeer. En ook 

nu leeft nog steeds de gedachte dat dit de juiste beslissing is. 

Natuurlijk roept het weemoed op. Uiteraard zijn er inwoners die het nog steeds heel jammer vinden. 

Uiteraard zijn er inwoners die liever een andere gemeente hadden gekozen. Dat is helemaal niet erg, 

dat hoort erbij.  De PvdA  respecteert dit juist.

Komend jaar zal de Provincie in opdracht van de 2e kamer een verkenning gaan uitvoeren of een evt 

grenscorrectie voor de bevolking van Spaarndam draagvlak heeft. Als bewoner van dit dorp maar ook 

als inwoner van de nieuwe gemeente heb ik alle vertrouwen in de uitkomst.  Zeker , dan kunnen 

emoties zich roeren, maar met gezond verstand en een integer verhaal gaan we daar met elkaar 

uitkomen.



Afscheid van elkaar. Ja.

We hebben met elkaar deze raadsperiode de beuk er in gezet. We hebben de stofdoek gepakt. De 

ambtenaren geholpen met extra mankracht en financiële middelen. Het college moest telkenmaal 

verantwoording afleggen over de voortgang, zoals  de toekomst van de gemeente, het inlopen van 

achterstallig onderhoud, objectieve handhaving, de vele projecten voorkomend uit de visie Halfweg, 

de transitie van het sociaal domein maar ook de leefbaarheidgelden in Spaarndam. We hebben ze op 

de nek gezeten. De PvdA kan concluderen dat er deze jaren hard is gewerkt. Erg hard gewerkt.

Natuurlijk zijn er inhoudelijke verschillen tussen de partijen, maar met elkaar hebben we wel dit 

bereikt. Ook  kunnen we nu gewoon met elkaar door 1 deur. Dat is wel de verdienste van jullie, 

waarde collega’s in deze raad : Henk, Henk, Henk, Henk, ja 4 Henken, Frank, Sicco Jan, Ingrid, Leo, 

Theo en Gerard. 

Zoals we toen zijn gestart en hoe we nu hier zitten met elkaar, met wat we voor elkaar hebben 

gekregen, dat is een mooie  intensieve tijd geweest.

Afscheid van het college. Ja.

Dat is aan het begin van de avond geweest. Ook zij hebben een enerverende tijd meegemaakt, 

wisseling van 2 wethouders, wisseling van coalitie, wisseling van gemeentesecretarissen, wisseling 

van griffiers. Een burgemeester die daarnaast ook nog waarnemer wordt. En last but not least een 

instortend gemeentehuis. Ja ook zij zijn afgestoft. Een modern  actief college.

Afscheid van de gemeente. Ja

Van de inwoners  gaan we eind van het jaar apart afscheid nemen. Zij krijgen hun eigen feestje voor 

jong en oud en alles wat er tussen zit.

Maar nu neem ik  afscheid van jullie , heren en dame,  het was me een waar genoegen, dank je wel  

en tot ziens.

Opstaan en doosjes uitdelen




