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1. Opening
De voorzitter opent deze laatste vergadering van de raadsperiode 2010-2014.
De heer Hessing is met kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Terugblik raadsperiode 2010-2014
De voorzitter wijst op het boekje: Een raadsperiode in beeld.
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Oegstgeest was al de beste woongemeente van Zuid-Holland, maar is dat nu ook van
heel Nederland.
De afgelopen raadsperiode was een roerige tijd. Er zijn 7 raadsleden vertrokken door
verhuizing, door benoeming elders, te veel werkdruk of om dat dat politiek moest.
Twee raadsleden scheidden zich af en gingen zelfstandig verder. Er moesten belangrijke beslissingen genomen worden over oa ASC, Nieuw-Rhijngeest, de toekomst van
het dorp en de nieuwbouw van twee scholen.
Het college viel en er is onderzoek gedaan naar de financiële positie van de gemeente,
naar de integriteit van personen, naar het bestaansrecht van het zwembad en naar vele andere zaken. Daarnaast moet een raadslid zichtbaar zijn in het dorp, moeten er
informatieavonden en andere bijeenkomsten worden bezocht en vindt er overleg
plaats in de eigen fractie en met andere fracties. Dit al gaat soms ten koste van het gezinsleven en het werk.
Zij dankt de scheidende raadsleden voor hun inzet. Zij hebben hun werk niet kunnen
doen zonder de hulp van de griffie en het trouwe en loyale hardwerkende ambtenarenkorps.
De heer Vogel memoreert de wisselingen in zijn fractie. Het uittreden van de heer
Van den Ouweelen en het vertrek van de fractievoorzitter. Hij heeft goede herinneringen aan de leiding van de heer Ouwerkerk. LO is tijdens de raadsperiode in de coalitie
gekomen. Deze heeft het laatste jaar hard gewerkt met name aan de financiën, de bedrijfsvoering en de plaats in de regio. Deze zaken moeten nog worden afgewerkt.
De heer Vogel dankt zijn fractie, de collega's in de raad en de ambtenaren voor de
goede samenwerking in de afgelopen periode.
De heer Braun merkt op dat zijn moeder hem waarschuwde de woorden dat politiek
een slangenkuil is toen hij in 2002 raadslid werd. Na 8 jaar blijkt dat moeder gelijk
had. De eerste vier jaar kabbelde voorbij, maar de tweede periode begon met het verzwegen wachtgeld van de wethouders. En aan het eind van de periode bleek dat er
een commissie Stiekem aan het werk was geweest mbt Poelgeest. Tussen deze twee
incidenten zijn er vele andere geweest, die door de coalitie werden gedoogd.
In 2011 is hij uit de fractie van PrO gestapt, omdat hij meende dat er iets moest gebeuren om naderend onheil te voorkomen. Hij streefde naar transparantie, omdat de
cijfers anders waren dan door het college werden gepresenteerd. Zijn insteek was
soms hard en wild om het college en de gemeente uit de snurkstand te halen. Daarnaast heeft hij contact gezocht met inwoners en bedrijven.
Hij noemt de gemeentegarantie voor ASC van € 6 miljoen. PSV vraagt om een vergelijkbaar bedrag.
Oegstgeest is een boeren bollendorp, dat uit zijn voegen is gegroeid. Er zijn nog steeds
inwoners die met hun handen in de grond werken.
Het echte raadswerk vindt buiten het gemeentehuis plaats. Tijdens vergaderingen
krijgt een raads- of collegelid geen extra spreektijd, waardoor een ambtenaar de volgen dag vele uren moet besteden aan schriftelijke beantwoording. Het is ook opmerkelijk dat burgers niet altijd gelijk zijn. Sommigen weten hun weg naar het college te
vinden met een voor hen gunstig resultaat.
In 2012 was er sprake van een unieke voorbegroting. Daaruit bleek dat het in Oegstgeest fundamenteel fout zat. De bijdrage van TO werd door de coalitie weggehoond.
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Na een bestuurlijke crisis en het wegvluchten van wethouders in € 900.000,- wachtgeld, is er toch iets gebeurd. Er kwamen twee nieuwe hardwerkende wethouders,
waarbij de derde goed aanhaakte. Er zijn grote stappen gezet en er wordt minder gedacht in termen coalitie versus oppositie. Er is inzichtelijk gemaakt hoe Oegstgeest er
voor staat. De gronden in Nieuw-Rhijngeest moeten worden afgewaardeerd en wellicht zal er in de toekomst sprake zijn van een meevaller.
Er is een nieuwe ambtelijke organisatie in stelling gebracht. Oegstgeest moet verder
als gemeenschap. Gebleken is dat bedrijven en inwoners daarbij al verder zijn dan de
raad. Zij tonen initiatieven en pakken kansen aan.
De interim-burgemeester moet boven de partijen staan, verbindend zijn en onderscheid maken tussen zijn verschillende functies en rollen. In 2014 moet er een beslissing worden genomen over welke kant Oegstgeest op wil. 1 april 2015 is dichtbij.
De afgelopen verkiezingen toonden een aardverschuiving in stemgedrag. Er werden
partijen afgerekend op falende politiek en er was geen beloning voor getoond inzet en
genomen verantwoordelijkheid.
Hij adviseert bij de keuze voor de nieuw burgemeester en de wethouders niet te kiezen voor passanten die Oegstgeest als eindstation zien tot hun pensioen, maar voor
personen met professionele ambitie.
De heer Braun dankt de griffie voor de inzet, de bodes voor hun goede zorgen, de
ambtenaren voor de beantwoording van de 1234 technische vragen.
Hij eindigt met de woorden: I did it my way.
De heer Den Boer beaamt dat de afgelopen jaren bewogen zijn geweest. Het CDA
kwam in de oppositie. Dat was wennen, maar leerzaam.
Oegstgeest scoorde hoog in positieve en negatieve lijstjes. Maar Oegstgeest is een zeer
goede woongemeente en het dorp, zoals dat nu is, moet gekoesterd worden. Opvallend is de enorme betrokkenheid van de bewoners.
Hopelijk worden de bewogen jaren nu afgesloten.
Hij dankt de raad, de griffie, de ambtenaren en het thuisfront.
De heer Van den Ouweelen merkt op dat er in de afgelopen jaren veel is gebeurd.
Hij is in 2009 lid geworden van LO, werd al snel plaatsvervangend commissielid en in
2010 campagneleider. Hij dankt voor de samenwerking in die tijd met de heer Ouwerkerk en de andere fractieleden. Het verkiezingsresultaat was met zes zetels zeer
goed en hij werd lid van de raad. Eind 2010 is hij tegen wil en dank verder gegaan als
eenmansfractie Lokaal Oegstgeest. Hij heeft in de afgelopen periode veel meegemaakt, hard gevochten en hij heeft veel tegenwind gekregen. Daar heeft hij veel van
geleerd en daar is hij sterker van geworden. Het blijkt dat er op dat niveau persoonlijke winst te behalen valt.
Hij dankt allen voor de samenwerking en de tegenwind. Voor de toekomst van Oegstgeest is het van belang voorzichtig met elkaar om te gaan.
De heer Van Tongeren stelt dat politiek een spel is, waarbij regel 1 is, dat het geen
spel is. PrO neemt de politiek buitengewoon serieus en heeft in de afgelopen jaren
over elk dossier uitgebreid van gedachten gewisseld. De afgelopen jaren bleek echter
ook dat landelijke en mondiale ontwikkelingen Oegstgeest raken. Deze hebben de
marges waarbinnen ambities gerealiseerd kunnen worden mede bepaald.
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De ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest is één van de grootste financiële risico's voor
de gemeente. Toen hij raadslid werd en het gebied nog een zandvlakte was, wilden velen daar wonen. Als gevolg van de economische crisis is de situatie ingrijpend veranderd. Men moet daarbij niet wijzen naar personen die verantwoordelijkheid hebben
gedragen. PrO wil verantwoordelijkheid dragen als het goed gaat en wanneer het niet
goed gaat. Daarbij wil PrO op fatsoenlijke wijze discussiëren op inhoud. Het besluit,
dat ook PrO heeft genomen, om afscheid te nemen van het vorige college heeft binnen
zijn fractie veel pijn gedaan. Ook de bevolking vraagt om een politiek waarbij partijen
op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. PrO heeft dat gedaan en werd daarbij
gesteund door het besluit een toekomstvisie te formuleren. Het bestuur zal voortaan
meer als meedenkkracht opereren. Hij dankt de fracties van LO en de VVD voor de
samenwerking in dit verband. Hij dankt ook het ambtelijk apparaat en het college.
De heer Teeuwen werd door een restzetel voor de VVD acht jaar geleden onvoorbereid lid van de raad. Vier jaar later werd hij fractievoorzitter en werd er een akkoord
gesloten tussen de VVD en PrO. Daarin werd het werken aan een toekomstvisie met
nadruk genoemd. Het was een lastige tijd met een financiële crisis en stagnatie op de
woningmarkt. De ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest werd een probleem en er werd
onderzocht op welke wijze er afscheid genomen kon worden van dit grote project.
Wethouder de Ridder en wethouder Mackay hebben de onderhandelingen vlot getrokken en in 2012 werd de nieuwe overeenkomst getekend. Daarna werd de aandacht gericht op de interne organisatie en de bedrijfsvoering.
Eind 2012 zag ook de VVD zich genoodzaakt verder te gaan met een nieuw college
met een breder draagvlak. Oegstgeest is een nummer 1 gemeente en de Toekomstvisie
2020 met de gemeente als meewerkkracht heeft geleid tot een bruisend dorp. Oegstgeest is de participatiemaatschappij avant la lettre.
Hij dankt iedereen, de burgemeester, griffie, ambtenaren, bodes voor de samenwerking. Hij hoopt dat allen tijdens de nieuwe raadsperiode met respect met elkaar zullen
omgaan.
4. Bekrachtigen oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3
De voorzitter stelt voor het stuk uit de raad van 27 februari, agendapunt 18, openbaar te maken. Dit betreft twee maal de onderzoeksvraag en de raadsmededeling.
De raad stemt in met dit voorstel.
Met deze aantekening wordt de oplegging geheimhouding bekrachtigd.
5. Onderzoek geloofsbrieven/ toelating raadsleden
Mevrouw Van Dijk, de heer Dekker, de heer Reiding en de heer Braun vormen de
commissie Onderzoek geloofsbrieven.
De voorzitter schorst de vergadering tot 20.50h.
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De heer Braun deelt als voorzitter van de commissie mee, dat de geloofsbrieven van
de kandidaat-raadsleden zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. Er is geen beletsel
hen toe te laten tot de raad.
6. Afscheid vertrekkende raadsleden
De voorzitter spreekt de vertrekkende raadsleden toe.
Guus de Rotte is op 15 april 2013 toegetreden tot de raad na het vertrek van mevrouw
Kroon. Guus is niet echt een politiek dier en hij lijkt zich het beste thuis te voelen tijdens de commissieronde. Tijdens deze vergaderingen liet hij op een rustige, maar stevige manier en met respect voor anderen zijn kunde zien. Guus heeft een drukke baan
en vele hobby's, waaronder het uit elkaar halen van motoren en vliegen. Hij is every
inch a gentleman. Zij dankt hem voor zijn inzet.
Michiel Teeuwen is raadslid sinds 24 april 2006. Hij heeft acht drukke jaren gehad
met een drukke baan, opgroeiende kinderen, ouders die aandacht vroegen en een
vouw die er een studie naast doet. Ondanks dat was hij altijd bereikbaar en stond hij
klaar met raad en daad. Vooral de laatste vier jaar moeten tropenjaren zijn geweest.
Maar Oegstgeest staat er weer en is positief in het nieuws gekomen. Daar heeft ieder
zijn steentje aan bij gedragen. Zij dankt Michiel voor zijn inzet.
Edward Dekker is ingestroomd in december 2010 en heeft zich een heel eigen plek in
zijn fractie verworven. Zij roemt zijn rol als commissievoorzitter en stelt de raad voor
om in het vervolg commissievoorzitters van buiten de raad aan te trekken. Het blijkt
lastig om een vergadering te leiden en tegelijkertijd een eigen inhoudelijke inbreng te
hebben. Zij hoopt dat Edward deze taak in dat geval op zich wil nemen.
Emiel Reiding werd raadslid op 22 april 2010. Hij is rustig, bescheiden, zeer vasthoudend, maar met een twinkeling in de ogen. Hij nam zijn taak als raadslid en als lid
van het DB van Holland Rijnland zeer serieus. Kenmerkend voor hem is dat hij de
PrO-fractie trouw bleef, toen D66 zich meldde als zelfstandige partij. Zij dankt hem
voor zijn inzet.
Ruud Hessing is niet aanwezig, maar de voorzitter wil ook iets over hem zeggen. Hij
werd raadslid op 11 maart 2010 en was een uitstekende voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie. Hij bood altijd een luisterend oor en kon met name de grote
lijnen in de politiek goed verwoorden. Zij waardeert het dat ook hij PrO trouw bleef.
Zij dankt hem voor zijn inzet.
Rob Braun trad op 16 maart 2006 toe tot de raad. Eerst als lid van de fractie van LO
en vanaf 2011 van Transparant Oegstgeest. Zij wenst hem veel goeds.
Marcel de Ruijter is sinds 27 december 2007 een rustig, weloverwogen raadslid en
ogenschijnlijk niet makkelijk uit het veld te slaan. Zij kent hem echter ook anders en
weet dat hij behoorlijk geraakt werd door bepaalde gebeurtenissen. Hij heeft zich altijd voor de volle 100 procent ingezet voor zijn partij, voor de raad en voor het belang
van Oegstgeest. Zij dankt hem daarvoor.
Ingrid van Dijk werd raadslid op 14 maart 2002 en is daarmee het langstzittend
raadslid. Zij was de stille kracht van haar fractie die het standpunt rustig en to the
point verdedigde met respect voor de ander. Zij kon soms vele malen op een bepaald
punt terugkomen en de voorzitter noemt als voorbeeld de discussie over het Servicepunt. De burgemeester wist ook dat zij het voorzitterschap van de raad met een gerust
hart aan haar kon overlaten, wanneer zij zelf niet aanwezig kon zijn. Zij dankt Ingrid
voor haar inzet.
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De heer Teeuwen spreekt in dichtvorm. Om die reden zijn zijn woorden niet samengevat.
Bij het vertrek uit de gemeenteraad van Oegstgeest
Laten enkelen een traan en anderen vinden het wel mooi geweest
Vanavond vertrekken acht leden van de negentien
Zij houden het na deze vergadering voor gezien
En in dit mooie schrijversdorp met van die rare tegels op straat
Heb ik dan ook besloten om in dichtvorm te zeggen waar het op staat
Ik begin met Ingrid van Dijk, de dame uiteraard eerst
Twaalf jaar in de raad, zeer doordacht en altijd beheerst
Het langst zittend raadslid met de hoogste anciënniteit
Leefbaar Oegstgeest raakt hiermee een brok aan ervaring kwijt
Voldoende groen voor de openbare ruimte reserveren
En er op wijzen wat de leden van oude nieuwbouwprojecten kunnen leren
Open, recht door zee, goed voorbereid en met verstand van zaken
Wist je je mede-raadsleden op de juiste manier te raken
Ingrid, het was prettig met je acht jaar samen te werken in de raad
Het ga je goed, je bent een topper die nu de raad verlaat.
Emiel, onze eerste ontmoetingen na de verkiezingen van 2010 hierboven op de
tweede
Kan ik mij nog goed herinneren, het lijkt dan ook nog niet zo lang geleden
Uit jouw opmerkingen tijdens dat eerste PrO-VVD overleg kwam de integrale benadering naar voren
Complexe vraagstukken en de samenhang der punten en besluiten kunnen jou het
meest bekoren
Het openhouden van het zwembad of bijvoorbeeld onderwijs altijd benaderd vanuit
de sociale kant
Dan zijn in de beschouwingen juist de combinatie hiertussen en de beperkte financiering van jou hand
Het was prettig en leerzaam om vier mooie jaren met jou in een raad én een coalitie
te zitten
Denken op niveau, altijd alert en zorg ervoor datje bij jou niet loopt te pitten
Uiteindelijk waren wij het vaak met elkaar eens en waren jouw opmerkingen altijd
raak
Emiel Reiding duidelijk een man van de publieke zaak
Marcel de Ruijter was de afgelopen jaren binnen de raad de koning van het water
Een groot Oegstgeester probleem, niet alleen nu maar wellicht ook nog jaren later
Als woordvoerder van Leefbaar in de commissie ruimte ging jij altijd voor de hoogste kwaliteit
Waarbij ik me kan herinneren dat het dan met name ging om groen en duurzaamheid
Maar de commissie ging natuurlijk nog veel verder, ruimte betreft ook infrastructuur en verkeer
Daar konden wij beiden lang over praten iedere keer weer
Want volgens mij waren wij het wel eens en het had ook eigenlijk allang gemoeten
De verkeersafhandeling verbeteren in Poelgeest met de aanleg van de Holle Mare
route

6

Tenslotte, Marcel, je hebt je er goed doorheen geslagen maar het was een vervelende
tijd
Toen er, gelukkig op onterechte wijze, werd getwijfeld aan je integriteit
En dan komt nu Rob Braun de zetelrover van Progressief Oegstgeest aan de beurt
De man die met al zijn moties, vragen en interrupties de raad acht lange jaren heeft
gekleurd
Eerst zaten we vijf jaar samen het college van jouw en mijn partij te ondersteunen
en te controleren
Maar een jaar of drie geleden was jij er klaar mee en zei je "krijg toch allemaal de
kolere"
Met jouw kennis vanuit de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische zaken
Dacht je met grote regelmaat dat één van de wethouders van de kook zou geraken
Maar ook bracht je ludieke voorstellen naar voren in de vorm van het Olie B. Bommelpad
En was je over de bestuurlijke samenwerking heel transparant, Oegstgeest moet
naar Leiden-stad
Rob, we kwamen niet echt vaak tot overeenstemming de inhoud noch de vorm
Je was wel altijd zichtbaar als een echte volksvertegenwoordiger en dat waardeerde
ik enorm
Ruud Hessing is het laatste lid waarover ik nu echt nog iets ga zeggen
We hebben elkaar vaak gesproken, jaren terug bij LOHC, maar daarna in politieke
overleggen
Op het hockeyveld bij het aanmoedigen van de E-tjes met Rens en Eduard, onze zonen
En hier in de raad de vergaderingen over financiën en hoe we wethouders moeten
belonen
Wat me daarvan is bijgebleven, dat vond ik prettig en stemde mij altijd zeer tevree
Was je zakelijke benadering en met de uitkomsten, daar konden PrO en de VVD wat
mee
Ruud, jij bent een vertrekkend raadslid met veel ervaring in het hele land
Jaren vanuit je positie als raadslid maar ook vanuit de wethouderskant
De samenwerking met jou Ruud, is iets waar ik met voldoening op terug kan kijken
Evenwichtig en weloverwogen voor links, rechts, groen, rood en voor armen en rijken
Dan hebben we nog over naast mij twee heren van de VVD
Guus en Edward daar begin ik nu dan even mee
Het was binnen de fractie prettig werken in een goede atmosfeer
Maar de details hierover bewaar ik voor een andere keer
Tijdens ons diner met slechts heerlijk liberale gerechten en een goed glas wijn
Bespreken we de afgelopen jaren in een kleiner samenzijn
Nu na acht mooie en intensieve jaren hier in de raad, het is mooi geweest
Draag ik het liberale stokje over binnen de VVD Oegstgeest
Nog even heel kort een woord van dank aan de voorzitter van de raad
Ook zij vertrekt maar het duurt nog drie dagen voor zij gaat
Gisteravond bij het Dorpslab geprezen voor haar betrokkenheid en werk
Ja Els, ik sluit me van harte aan bij de woorden van Henk Heemskerk
Het resultaat na vijftien jaar is een dorp op numero één
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Voor jong en oud, ja echt voor iedereen
Tenslotte nog heel kort het woord gericht aan mijn collega fractievoorzitters binnen
het college
Na één en zelfs meerdere jaren scheiden nu dan uiteindelijk onze wegen
Simon, met jou was het één jaar van opbouwen nadat we zaten op de blaren
Tim, met jou waren het twee keer vier zeer intensieve jaren
Als fractievoorzitters van PrO en de VVD
Zat de crisis ons behoorlijk tegen en de bedrijfsvoering hielp ook niet echt mee
Lange gesprekken, ik vanuit de auto, jij vaak vanuit de trein
We waren het niet altijd met elkaar eens maar het onderling respect was fijn
Voor jullie beiden de memoires van Frits Bolkestein, een echt liberaal cadeau
Hij was de Nederlandse Casandra maar vond dat eigenlijk maar zo zo
Wat de toekomst gaat brengen en wat er van Oegstgeest gaat worden
Komt als wij elkaar treffen zeker nog een keer aan de orde.
De heer Van Tongeren noemt Rob Braun een gedreven strijder tegen al dan niet
vermeend onrecht en volgens hem misplaatste autoriteit. Koning van de hoofdelijke
stemming, kampioen van de schriftelijke vragen en generaal van de interpellatie. Hij
heeft veel bereikt voor Oegstgeest, zoals mbt het plastic en de precario. De personen
die slachtoffer dreigde te worden van ruimtelijke-ordeningsvraagstukken konden op
zijn steun rekenen. De onthullingen rond verdachte projectontwikkelaars is ook aan
Rob te danken. Hij is met recht een volksvertegenwoordiger. Dat aspect zal de heer
Van Tongeren missen.
Ingrid van Dijk is sociaal betrokken en actief in het zoeken naar oplossingen, zoals
tijdens de discussie over de Oude Vaartweg. Ingrid had meteen de juiste (rooi)lijn getrokken. Zij was ook vasthoudend inzake Hofwijck en de ontwikkelingen in NieuwRhijngeest en zij heeft de burgemeester op enkele momenten op zeer goede wijze vervangen. Opvallend is ook haar rechte rug naar haar eigen achterban. Wanneer een besluit genomen was, merkte zij op besloten is besloten en nu ophouden met zeuren.
Dat heeft hij zeer in haar gewaardeerd.
Marcel de Ruijter kwam altijd tot volle bloei tijdens de Commissie Regio. Hij toonde
grote kennis en betrokkenheid mbt de positie van Oegstgeest in de regio. Hij verdedigde ook altijd de economische belangen van de gemeente, is een felle verdediger van
de structuurvisie en hij bleef hameren op de verkeersveiligheid. Zij hebben samen regelmatig gesproken over het thema Integriteit en de heer Van Tongeren is blij dat
Marcel raadslid is gebleven.
Edward Dekker heeft zich ontwikkeld van een enigszins bedeesd raadslid tot een zeer
betrokken en een in het debat uitstekend voorbereide collega. Hij kwam soms onverwacht scherp uit de hoek bijvoorbeeld wanneer het om ondernemers ging. Daarnaast
was hij een zeer goede commissievoorzitter en altijd vrolijk.
Guus de Rotte maakt hele lange dagen. Het is begrijpelijk dat hij een stapje terug
doet, maar de raad zal zijn inbreng met name inzake het sociale domein missen. Hij is
een groot pleitbezorger van preventie. Daar kan de grootste winst gehaald worden.
Michiel Teeuwen is ondanks de politieke verschillen een echt maatje gebleven. Beiden
hebben vele uren samen doorgebracht, worstelend met de politieke ontwikkelingen in
Oegstgeest. De moeilijke besluiten zijn genomen vanuit een enorme betrokkenheid,
waardering en respect. Hieruit blijkt dat politiek en vriendschap wel degelijk samen
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kunnen gaan. Michiel is een mensenman, een Limburgse bourgondiër en de heer Van
Tongeren waardeert zijn directe woordkeus.
Ruud Hessing is kampioen van de one-liner. Hij kan de kern van de zaak zeer goed
benoemen. Een groot strateeg met veel ervaring en een onbedaarlijk gevoel voor humor. Een prominent D66'er binnen de fractie , maar ook bereid te sparren als PrOaanhanger. De heer Van Tongeren noemt Ruud sympathiek, correct, een voorvechter
van het referendum, een goede drager van de werkgeverscommissie en altijd bereid
verhalen te vertellen over gedenkwaardige politieke momenten uit het verleden.
Ook Emiel Reiding is een toffe gozer. Met name de regio en de sport, waaronder de
renovatie van het zwembad, hadden zijn aandacht. Hij is vasthoudend waar het gaat
om de geformuleerde uitgangspunten. Hij houdt de grote lijn in het oog en ergert zich
aan klein gefröbel. Dat bleek oa tijdens het eindeloos gedoe om twee duizend euro tijdens het begrotingsdebat. Vervelende streken van anderen maakten soms een vervelend mannetje van hem. Hij dankt hem voor de samenwerking.
Els Timmers is 15 jaar burgemeester geweest van dit dorp. Zij mag trots zijn op dit
dorp dat er staat. PrO heeft veel waardering voor wat zij voor Oegstgeest heeft betekent. Hij wijst op de metafoor van de kubus met zes vlakken waarop een burgemeester wordt aangesproken. Haar impact op de bevolking als burgermoeder is groot geweest. Zij trad hen, de raadsleden en de ambtenaren altijd met veel warmte tegemoet.
De heer Van den Ouweelen noemt Rob Braun een doorzetter met veel inhoudelijke
kennis, een vasthoudende ijzerbijter. Hij heeft fijn samengewerkt met deze echte
volksvertegenwoordiger, die elke keer weer doorvroeg waar het nodig was.
Edward Dekker is een heel plezierig mens. Hij is een uitmuntende commissievoorzitter geworden, die de heer Braun kon terugbrengen naar zijn betoog. Hij hoopt dat hij
deze rol blijft vervullen.
Ingrid van Dijk is een raadslid met 12 jaar ervaring. Zij was een bepalend gezicht binnen de fractie en hij hoopt dat de vrije tijd haar veel moois brengt.
De heer Van den Ouweelen heeft Ruud Hessing tot zijn genoegen iets beter leren
kennen tijdens het debat voor Unity TV. Het is jammer dat de raad vanavond niet kan
genieten van zijn humor en welbespraaktheid.
Met Emiel Reiding heeft hij op de bank voetbal gekeken, bier gedronken en een wijnproeverij meegemaakt. 'Een hele goeie.'
Hij kent Guus de Rotte uitsluitend van de commissievergaderingen. Guus was altijd
goed voorbereid en inhoudelijk sterk. Een waardevol collega-raadslid.
Hij heeft ook veel waardering voor de inhoudelijke kennis van Marcel de Ruijter op
het gebied van water en ruimtelijke ordening. Hij heeft daar veel van geleerd.
De heer Van den Ouweelen heeft de degens vaak gekruist met Michiel Teeuwen. Hij
heeft echter vaak gedacht: 'wat werkt die kerel hard.' Michiel is er altijd als je hem
nodig hebt en hij dankt hem daarvoor.
De heer Den Boer noemt Ingrid van Dijk naast de burgemeester de onderkoningin
van Oegstgeest. Zij heeft de raad af en toe op uitstekende wijze voorgezeten. Zij beschikt over grote kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, die oa van pas kwam
bij de Oude Vaartweg. Het was plezierig om met haar van gedachten te wisselen.
Bij Marcel de Ruijter denkt hij vooral aan het Wateractieplan en verkeer. Hij mag
trots zijn op de integratie van het Wateractieplan in het gemeentelijk rioleringsplan.
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De heer Den Boer waardeert de wijze waarop Marcel is omgegaan met soms minder
prettige situaties en hij dankt hem voor de gezamenlijke discussies en de samenwerking.
Rob Braun is zeer betrokken bij het dorp. Een volksvertegenwoordiger, vasthoudend
en moeilijk van zijn stuk te brengen. Hij dankt hem voor de samenwerking in de afgelopen jaren,
De heer Den Boer dankt ook Ruud Hessing voor zijn inbreng. Altijd scherp als het om
financiën gaat, helder inzake verantwoordelijkheden en de invulling daarvan.
Van Emiel Reiding herinnert hij zich vooral de betrokkenheid in de commissie Regio.
Zeker wanneer het ging om de toekomst van Holland Rijnland.
Hij heeft Edward Dekker regelmatig gesproken over het Boerhaveplein. Zij waren het
soms niet eens maar de discussie getuigde van respect voor elkaar. Edward is een uitstekende commissievoorzitter geworden, die de vergadering à la de heer Klaver goed
in de hand hield.
Guus de Rotte heeft hij een aantal keren getroffen in de commissievergaderingen.
Guus beschikt over het vermogen om opgeblazen zaken tot de essentie terug te brengen. Dat vermogen is in de politiek van grote waarde.
Hij heeft met Michiel Teeuwen de laatste tijd vooral gewerkt aan het kiezen van een
nieuwe burgemeester. Hij is een echte professional met wie het goed discussiëren is.
De eerste zomer als raadslid zat de heer Den Boer bij Els Timmers in haar zonnige
achtertuin om door te praten als nieuw raadslid. Deze persoonlijke betrokkenheid
heeft hij altijd zeer in haar gewaardeerd. Zij is een echte burgermoeder. Dat gaf nog
wel eens spanning met haar rol als bestuurder. Vooral de afgelopen vier jaar was deze
niet eenvoudig. De vele feestelijkheden, die in deze week door de bevolking worden
georganiseerd, geven aan dat ook de burgers haar danken voor haar warme belangstelling.
De heer Braun dankt voor de warme woorden. Hij dankt alle raadsleden voor hun
inzet voor de gemeenschap Oegstgeest, die na een zware periode verder moet. Hij
heeft het soms hard gespeeld, soms tot over het randje, om een aantal zaken voor de
burgers voor elkaar te krijgen. Voor de ouderen, de jeugd, de sporters. Sommige dingen gaan niet zoals zij zouden moeten gaan, maar ook dat schijnt politiek te zijn. Hij
dankt ook de burgemeester voor haar inzet. Hij heeft voor haar en alle raadsleden een
aantal plastic vuilniszakken meegebracht.
De heer Vogel hoopt dat hij in de toekomst nog een beroep mag doen op de kennis van
de vertrekkende raadsleden. Zoals de kennis van Guus de Rotte als echte vakman, die
na een juiste diagnose het juiste behandelplan opstelt. Eigenlijk zou elk probleem op
deze wijze aangepakt moeten worden.
Met Michiel Teeuwen deelt hij de waardering voor E-management. Het is niet gelukt
om dat volledig tot stand te brengen. Ook dat is een aspect dat in de toekomst meer
aandacht verdient.
Bij Edward Dekker zit het voorzitten in het bloed en van Emiel Reiding neemt hij graag
de suggestie over om het sociale met het economische te verbinden.
Ruud Hessing dacht na over hoe het college verder kon met een bepaald voorstel.
De rol van burgermoeder is het meest kenmerkend van het burgemeesterschap van Els
Timmers. Veel inwoners hebben goede herinneringen aan haar warme belangstelling.
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De heer Vogel heeft met Rob Braun gewerkt aan een voorbegroting. Ondanks het feit
dat zij verschillende ideeën hadden, zijn zij toch tot een stuk gekomen, dat dienst heeft
gedaan. Hij hoopt dat zij daar bij het drinken van een kop koffie nog eens over zullen
praten.
De kwaliteiten van Ingrid van Dijk en Marcel de Ruijter zijn al door anderen genoemd.
Hij hoopt dat Marcel beschikbaar zal blijven voor vragen over water en verkeer en dat
LO een beroep mag blijven doen op het geheugen van Ingrid.
De heer Janssen spreekt Michiel Teeuwen toe namens de VVD-fractie. Michiel lag in
2005 in Italië op het strand toen hem telefonisch gevraagd werd om op een niet direct
verkiesbare plaats, plaats te nemen op de lijst van de VVD. 'Het zal je maar gebeuren.'
Hij vermoedde toen niet dat hij zo snel raadslid zou worden en zo'n intensieve tijd tegemoet zou gaan. Via de financiën kwam hij in aanraking met vele dossiers. In discussies wist hij vaak een humoristische toon te raken, waardoor men weer een stap verder
kon komen. Zakelijke benadering en resultaatgerichtheid zijn kenmerkend voor hem.
Daarmee heeft hij de VVD-fractie door een moeilijke periode geloodst. Hij dankt hem
voor zijn enorme inzet voor het dorp, maar ook voor de VVD.
Mevrouw Van Dijk is slecht bij stem. Zij heeft in deze raadszaal veel gesproken, maar
houdt het nu kort. Zij dankt iedereen voor de mooie en lieve woorden. Zij dankt de griffier voor zijn werk, de ambtenaren voor hun inzet, de notulisten voor hun prima werk
en de bodes voor de lekker hapjes. Zij dankt ook het thuisfront, ook dat van de andere
raadsleden.
De heer De Ruijter dankt voor de mooie woorden. Hij is blij dat hij zeven jaar raadslid
mocht zijn. Het was een boeiende periode, waarin hij veel heeft geleerd. Hij dankt voor
de ondersteuning door het ambtelijk apparaat, in het bijzonder de bodes, de notulisten,
de griffie en de commissie Regiozaken.
Hij heeft met plezier gewerkt met zijn collega-raadsleden. Het beeld 10 tegen 9 kent hij
slechts in beperkte mate. LO heeft ook in de oppositierol veel bereikt.
Hij heeft met veel plezier gewerkt aan het oplossen van de waterproblemen, het versterken van het groen, de duurzaamheid en verkeersveiligheid,.
Mbt het integriteitsbeleid zijn er nog stappen te zetten en hij adviseert in het kader van
de verkeersveiligheid gebruik te maken van de € 25.000,- extra op de begroting. Er ligt
een uitstekend rioleringsplan, met ruimte voor drainage, maar de problematiek wordt
alleen opgelost wanneer bewoners daar door samen te werken ook op aan kunnen sluiten.
Emiel Reiding heeft een leerzame, bewogen tijd achter de rug, die zijn horizon heeft
verbreed. Hij dankt een ieder die het werk van de raad mogelijk maakt. Hij dankt de
burgemeester en wenst haar een hele fijne tijd na haar afscheid. Hij dankt de bodes in
het bijzonder voor de borrelnootjes.
Edward Dekker heeft de afgelopen vier jaar enorm genoten. Hij heeft met iedereen
goed en prettig samengewerkt en hij dankt daarvoor.
Hij dankt de griffie, de burgemeester en wethouders en vooral het ambtelijk apparaat.
Ook dat heeft het in de afgelopen moeilijke periode niet gemakkelijk gehad. Tot slot
dankt hij zijn vrouw.
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Guus de Rotte ambieerde geen verkiesbare plaats toen hij gevraagd werd voor de lijst
van de VVD. Via de commissie is hij toch in de raad gekomen. Hij heeft dat gedaan uit
burgerplicht. Deze periode was leerzaam en leuk. Het laatste mede door zijn hechte
fractie. Hij wijst op het belang van respect voor het ambt van raadslid of collegelid. Men
moet op een professionele manier met elkaar omgaan.
De voorzitter reikt als cadeau de bloemen en de karaf met glas uit.
Zij sluit de vergadering; het is 22.00h
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 april 2014.

, voorzitter

, griffier
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