Notulen van de buitengewone raadsvergadering van de gemeenteraad
van Noord-Beveland, gehouden op dinsdag 4 december 2018 in het
gemeentehuis van Noord-Beveland.

Aanvang: 17.30 uur
Aanwezig: Mevr. J.H.J.B. Dijkinga (D66), mevr. E. van der Klooster-Dobbelaar (NBB),
mevr. Y.E.M. van der Maas-Maas (NBB) en de heren S. van Belzen (VVD),
A. de Bruine (SGP), M.J. Faasse (BEN), K. van der Klooster (NBB), J. Sandee
(CDA), M. Verwei (NBB), C. Van de Woestijne (SGP) en C. Quinten (PvdA)
Voorzitter: De heer D.P. Hage (wnd.)
Griffier:
De heer C.H. Poortvliet

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van
der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars.
Afwezig is: de heer C. Blok.

1. Opening door de waarnemend voorzitter, de heer D.P. Hage.
De voorzitter zegt iedereen welkom te heten, ook de mensen die thuis luisteren en dat het
wederom een heel bijzondere avond is omdat de waarnemend burgemeester geïnstalleerd
wordt. En heet de commissaris van de Koning, de heer Polman en de kabinetschef van harte
welkom.
De voorzitter zegt ook mevrouw Demmers heel erg welkom te heten, dat allen blij zijn dat ze
er is en er veel van verwachten omdat de raad best belangrijke taken te wachten staat.
Zeker wat betreft de toekomstvisie. De voorzitter zegt mevrouw Demmers redelijk goed te
kennen en te denken dat dit alles goed komt. En bedankt de commissaris dat deze dit zo
goed en snel heeft kunnen regelen. Ondanks dat er vanuit de zijlijn werd geroepen dat het
veel te lang duurde. De voorzitter zegt de heer Polman uit te nodigen om plaats te nemen
achter het spreekgestoelte voor de plechtigheden die gaan komen.

2. Korte toespraak en beëdiging van de waarnemend burgemeester, mevrouw A.M.
Demmers-van der Geest door de commissaris van de Koning, drs. J.M.M. Polman.
De heer Polman zegt het volgende.
‘Dank u wel voorzitter, leden van de raad, leden van het college, dames en heren, mooi dat u
allemaal gekomen bent op dit inderdaad belangrijke moment. Want Noord-Beveland kan
natuurlijk niet zonder burgemeester.
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Ik wil vooraf ook de leden van de raad en met name de fractievoorzitters bedanken, dit geldt
ook voor de wethouders, voor die hele open, prettige en constructieve manier waarop we
met elkaar hebben gesproken, afgestemd en ook de juiste stappen hebben gezet. En ook
het vertrouwen van de leden van de raad die daarbij niet aanwezig waren gegeven hebben
aan hun fractievoorzitters om met elkaar goed voorbereidend werk te doen. Ik zei net toen ik
hier binnenkwam ‘ik voel me inmiddels weer kind aan huis in Noord-Beveland’, we hebben
elkaar de afgelopen tijd een paar keer ontmoet en goed gesproken. Twee weken geleden
afscheid genomen van burgemeester Delhez en toen hij zijn afscheid aankondigde, en het is
goed omdat nu ook gewoon in het openbaar te zeggen, hebben we met elkaar een paar keer
gesproken over hoe met deze situatie om te gaan. Dat onze burgemeester alweer zo snel
vertrekt en wat dit betekent. We hebben parttime wethouders, we hebben heel veel regionale
samenwerkingsverbanden, we hebben echt wel een burgemeester nodig. We hebben met
elkaar erover gesproken en u heeft aangegeven, met heel veel zelfvertrouwen maar ook met
heel veel overeenstemming, dat u graag een waarnemer tegemoetziet omdat er heel veel
zaken lopen. En u heeft ook aangegeven welke aandachtspunten u mij wilde meegeven in
mijn zoektocht naar een geschikte waarnemer voor Noord-Beveland. En dat lijstje was niet
niks want u gaf aan dat het een ervaren bestuurder moest zijn, iemand die Zeeland kent
maar het liefst ook een beetje Noord-Beveland. En iemand die van begin af aan ook het
bestuurlijke werk kan doen. En dat gaf mij een boodschap mee dat ik vervolgens met
kandidaten heb gesproken. En dan moet je ook iemand vinden die beschikbaar is en ik ben
in dat opzicht zeer content dat mevrouw Demmers, beste Lettie, beschikbaar is voor NoordBeveland. En ook ben ik zeer content met het enthousiasme wat de fractievoorzitters en de
wethouders hebben uitgesproken. Je bent zeer van harte welkom in Noord-Beveland als
waarnemer. Ik heb het benoemingsbesluit getekend en ik ga zo over om de eed bij je af te
leggen. Ik denk dat Noord-Beveland vooral op dit moment maar eigenlijk altijd stevigheid
maar een goede bestuurder verdient die jullie ook kan helpen op weg naar het uitstippelen
van een goede Toekomstvisie waarin, zoals u ook eerder heeft gezegd, niet alleen staat wat
voor eiland we willen zijn maar hoe de ambities de komende jaren vormgegeven gaan
worden. Niet alleen in het hier en nu maar ook op de middellange en lange termijn want we
willen burgerparticipatie bevorderen maar ook klimaatverandering vragen allerlei
maatregelen. Betrokkenheid van mensen maar vooral ook slagkracht op regionale schaal.
Dat hebben jullie ook goed in het vizier en ik vind het daarom ook krachtig dat jullie de regie
nemen over de eigen toekomst. Er worden bij dit soort discussies en vacatures meteen de
vraag gesteld of er nu een herindeling komt en wat dit betekent voor de bestuurlijke toekomst
van Noord-Beveland. Belangrijk antwoord daarop is dat de bestuurlijke toekomst primair in
uw eigen hand ligt. En als u stil blijft staan en voortgaat zoals het altijd al ging dan komen er
vragen als of dit allemaal wel kan gezien de grote vragen die in de toekomst liggen. Maar als
u zegt zich goed te gaan oriënteren naar aanleiding van de toekomstvisie en hoe u dit alles
gaat doen en wat dit betekent voor de samenwerking van de Bevelanden en wat dit betekent
voor de samenwerking op Zeeuwse schaal, dan bent u op de goede weg.
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En dan kunt u, zoals eerder gezegd, een voorbeeld zijn voor andere Zeeuwse gemeenten.
Want er is geen enkele andere gemeente in Zeeland die deze opgave zelf ter hand kan
nemen. We zijn afhankelijk van elkaar, de technologische ontwikkelingen gaan snel en dat
het schaalniveau ook groter moet zijn om die opgaven goed ter hand te kunnen nemen. En
soms is op grotere schaal samenwerken een noodzakelijke voorwaarde om vervolgens
binnen je gemeente, op dorpsniveau aanwezig te kunnen zijn en ook de goede dingen te
kunnen doen die mensen nodig hebben. U bent daarin een voorbeeld omdat u heeft gezegd
de Toekomstvisie ter hand nemen om ook op de vraag hoe het in de toekomst te doen, een
antwoord te geven. En wat vervolgens ook aandachtspunten op kan leveren voor de
profielschets die u kunt voorbereiden. Er is afgesproken daar voor de zomer contact over te
hebben met elkaar, waarin u zelf het tempo bepaalt en we kijken wat de stand van zaken is.
En daarin vind ik Noord-Beveland, en het gaat niet over het aantal inwoners maar over de
inhoudelijke vraagstukken die voor liggen, krachtig omdat u met visie kijkt welke toekomst u
in gaat. Mijn boodschap is om gebruik te maken van de bestuurlijke ervaring die mevrouw
Demmers heeft. Ongeveer 20 jaar ervaring in het openbaar bestuur als wethouder, als
burgemeester in Reuzel de Meern en Best, als korpschef in Zeeland en heeft daarmee ook
gevoel voor Zeeland, waarnemer geweest in de gemeente Vlissingen, afgelopen periode in
Veldhoven. Dit is meer dan stuivertje wisselen tussen burgemeester Delhez en u want
Noord-Beveland krijgt met u een, denk ik, een heel belangrijke bestuurlijke kracht die u kan
helpen in die toekomstvisie en kijken hoe Noord-Beveland toekomst op een goede leest
geschoeid kan zijn. Ik feliciteer u daarmee van harte en wens u allen ook veel succes maar
vooral ook veel plezier want dit is het type werk wat we alleen maar kunnen volhouden als
het ook plezierig is in de samenwerking met elkaar. Gezien de klikgesprekken die hebben
plaatsgevonden ga ik er vol vertrouwen van uit dat u met burgemeester Demmers voor de
komende periode in uw midden een heel goede burgemeester heeft. Lettie, ik wens je daar
ook alle succes en plezier bij en voor dat het werk ook echt aangevangen kan worden, wil ik
je graag de eed afnemen en uitnodigen voor mij te gaan staan.
‘Ik zweer, om tot burgemeester benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer 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 dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.
Zo helpe mij god almachtig’.
De heer Polman zegt burgemeester Demmers van harte te feliciteren en samen met haar het
proces-verbaal te ondertekenen. En dat dit het bewijs voor de minister van binnenlandse
zaken is welke ermee heeft ingestemd de openstelling van de vacature nog even aan te
houden en heeft ingestemd met deze stap op weg naar uw aanstelling als waarnemend
burgemeester.
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De heer Polman zegt burgemeester Demmers een boekje te willen geven over sterke
Zeeuwse vrouwen, dat het eigenlijk gaat over diversiteit en waar burgemeester Demmers er
nu weer een van is. En heet burgemeester Demmers welkom in Zeeland en wenst haar heel
veel succes.

3. Korte toespraak door de waarnemend burgemeester mevrouw A.M. Demmers-van
der Geest.
Burgemeester Demmers zegt het volgende.
‘Ik hoop dat mijn stem het houdt want ik ben zwaar verkouden en niet in een niesproestbui
uitbarst. Meneer de commissaris, meneer de kabinetschef, leden van de gemeenteraad en
leden van het college. Maar ook de medewerkers van de gemeente. Ik zie Christine al zitten,
die mijn steun en toeverlaat is de afgelopen dagen en belangstellenden. Wat fijn dat u hier
vanavond de moeite heeft genomen op dit, voor een aantal van u toch best lastige tijdstip,
aanwezig te zijn want het is zo rond etenstijd en als je kinderen of kleinkinderen hebt dan is
dat toch een wat lastige tijd maar fijn dat u toch gekomen bent.
Toen ik door de heer Polman gebeld werd met het verzoek om na te denken over een
mogelijk waarnemend burgemeesterschap in Noord-Beveland, kwam dat wel als enige
verrassing moet ik zeggen. Natuurlijk wist ik, door de benoeming van uw vorige
burgemeester in Veldhoven, ik kan u zeggen dat ik het net iets eerder wist als u, dat NoordBeveland zich zou gaan oriënteren op opvolging maar had dit eerlijk gezegd niet op mijzelf
betrokken. Maar toen de vraag was gesteld en ik me via informatie verder ging verdiepen in
Noord-Beveland, met de oorspronkelijke gedachte dat ik met pensioen zou gaan, en dat
vond mijn man een heel interessante gedachte, werd voor mij minder interessant. Er gingen
wat verschuivingen plaats vinden. Want Noord-Beveland ligt in zeeland. En de tijd die ik
eerder in zeeland heb mogen werken, zowel in de functie als korpschef van de regio zeeland
als in de functie als waarnemend burgemeester van de gemeente Vlissingen, koester ik. En
het zogenaamde klikgesprek, maandag 20 september, mind you om 07.30 uur ’s morgens, in
de Abdij. Dat was waarschijnlijk, Adrie, een test of ik er om half acht kon zijn? Maar dat is
gelukt, zelfs uit bergen op zoom. En dat bevestigde mijn gevoel dat ik in Noord-Beveland
welkom was. En dames en heren van de raad en het college, dank voor het vertrouwen wat
u in mij stelt waardoor ik uw waarnemend burgemeester mag zijn gedurende komende
periode. Het is echt een tijd op echt ogenblik, morgen is het 5 december, van ‘vol
verwachting klopt ons hart’. En die verwachting is er zeker. Enerzijds gebaseerd op de
geschiedenis van Noord-Beveland, anderzijds waarop uw raad de verantwoordelijkheid op
zich heeft genomen om samen te gaan werken aan de toekomstvisie. Een toekomstvisie die
met respect en lerend van de geschiedenis vooral vooruitkijkt in de tijd en derhalve ons gaat
helpen om de juiste beslissingen voor Noord-Beveland te nemen.
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De geschiedenis van dit eindeloze eiland is gebaseerd op soberheid, op respect voor het
water, op de handen uit de mouwen willen steken, op trots zijn op het eiland waar de
seizoenen voelbaar en zichtbaar zijn. Een eiland ook waar vele toeristen komen genieten
van de natuur, van het water, van de rust en de weidsheid. Maar de geschiedenis heeft ons
ook geleerd dat doorzetten, je niet uit het veld laten slaan, openstaan voor innovatie, je als
eiland met als fundament ruim 7000 inwoners, maar zomers 50.000, heel ver brengt. Ik ga
graag samen met u, maar vooral samen met de inwoners van Noord-Beveland, nadenken en
praten over die toekomst. Niet om een gelikt document op te leveren, dat is niet mijn stijl,
maar om samen een visie te ontwikkelen van waaruit we met steun van de inwoners aan het
werk gaan. Mijn stijl van besturen is gebaseerd op vertrouwen, verbindingen leggen, mensen
verantwoordelijkheid geven maar zeker ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Die drie V’s;
vertrouwen, verbinden, verantwoordelijkheid, waarvan ik overtuigd ben door de fijne
gesprekken die ik de afgelopen dagen al gevoerd heb met collegeleden maar ook met de
raadsleden, gemeentesecretaris en griffier, dat die ook door u allen worden omarmd. Ik heb
er zin in en ben ook blij weer voet te zetten op voor mij vertrouwde bestuurlijke grond. Dank
u wel, ik maar er samen met u iets moois van’.
Op een vraag uit het publiek antwoord burgemeester Demmers het volgende.
‘Buiten dat ik moeder ben van 3 kinderen en oma van 4 kleinkinderen, wat ook belangrijk is
om te melden, ben ik voorzitter van de raad van toezicht van Scalda en dat is bekend voor u
allen in zeeland, de mbo-scholen die hier in zeeland vertegenwoordigd zijn. Sinds kort
voorzitter van de stichting in oprichting van de Blauwe Lijn. Dat is een stichting die zich bezig
gaat houden met de waterwerken, de deltawerken, met name met de ingenieurs die destijds
invulling hebben gegeven aan datgene wat zeeland maakt zoals het is. En wat we willen
doen in die stichting, ik ben alleen voorzitter het werk wordt gedaan door de werkgroepen, is
om die ingenieurs van toen, Van Veen onder andere, letterlijk weer in het zonlicht te zetten.
En dat doen we samen met de TU Delft en de Hogeschool Zeeland, dat wordt een heel
Zeeuws project. Verder ben ik voorzitter van de bezwaar- en adviescommissie van de politie,
dat is mijn oude vak. Dat blijft nog wel even maar dat gaat op afroep. En dat zijn de
belangrijkste functies die ik naast deze functie bekleed’.

4. Sluiting.
Burgemeester Demmers zegt blij te zijn dat iedereen er was en samen een heel mooi
moment hebben beleefd. En spreekt de hoop uit iedereen nog vaak te zullen zien en dit voor
de raad geen uitnodiging hoeft te zijn omdat men elkaar al regelmatig zal zien en samen een
mooi traject in kunnen gaan. Burgemeester Demmers zegt de commissaris en de heer
Mersie voor hun aanwezigheid te bedanken en wenst alleen een hele prettige avond toe, een
goede sinterklaas en wethouder Van der Maas een fijne verjaardag en sluit de vergadering.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn vergadering van 10
januari 2019

, de griffier

, de voorzitter
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