Notulen van de buitengewone raadsvergadering van de gemeenteraad
van Noord-Beveland, gehouden op woensdag 21 november 2018 in het
gemeentehuis van Noord-Beveland.

Aanvang: 16.00 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),
C. Blok (CDA), A. de Bruine (SGP), M.J. Faasse (BEN), D.P. Hage (VVD),
K. van der Klooster (NBB), J. Sandee (CDA), M. Verwei (NBB), C. Van de
Woestijne (SGP) en de heer 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.

1+2. Opening en welkomstwoord door de voorzitter van de raad, de heer M.J.A.
Delhez, MSc.
De voorzitter zegt iedereen welkom te heten op deze bijzondere raadsvergadering in het
gemeentehuis van Noord-Beveland. En de welkomstwoorden achterwege te zullen laten
omdat dit later allemaal goed zal komen. De voorzitter zegt de heer J.J.M. Polman,
Commissaris van de Koning, speciaal welkom te heten en later nog te zullen spreken als de
raad de agenda die voorligt, goedkeurt. De voorzitter zegt aan te nemen dat de raad de
agenda die voorligt goedkeurt en stelt deze hierbij vast, ondank dat het geen agendapunt
was en opent de vergadering.
De voorzitter zegt het woord te willen geven aan de vicevoorzitter van de raad, de heer
D.P. Hage.

3. Afscheid van de heer M.J.A. Delhez, als burgemeester van Noord-Beveland. Er
zullen diverse sprekers het woord voeren.
De vicevoorzitter zegt ook iedereen welkom te heten en geeft het woord aan de
Commissaris van de Koning, de heer Polman.
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Commissaris van de Koning, de heer Polman zegt het volgende.
‘Geachte voorzitter, leden van de raad, leden van het college en niet in de allerlaatste plaats,
geachte burgemeester, beste Marcel, beste Martine, collega’s, ambtenaren en ik zie ook een
wethouder en de gemeentesecretaris uit het mooie Veldhoven, zeer van harte welkom, u
ook.
Het is een bijzonder moment. Velen van ons, misschien inclusief de burgemeester zelf,
hadden niet verwacht dat we alweer zo snel hier zouden staan om jou, Marcel, toe te
spreken en in dit geval met het oog op je aanstaande vertrek. Misschien was je daar zelf
enigszins ook wel verrast door, dat als je ergens anders belangstelling voor toont, dat het zo
snel kan gaan. En je hebt ook gezegd, in de pers maar ook tegen mij ‘het doet pijn in het
hart’. Maar wat je niet hebt gezegd maar wel met zijn allen voelen; we hebben een hart en
een ziel. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Brabantse ziel die je in je hebt,
dat die inborst jou ook uiteindelijk heeft getrokken en gelokt naar dat Brabantse land, naar
Veldhoven, naar de regio die jou zo dierbaar is. En in dat opzicht heb ik ook heel veel
respect voor de leden van de raad en het college dat, na aanvankelijk ‘dat kan toch niet waar
zijn’ gevoel, dat er uiteindelijk ook begrip is voor deze stap die je in relatief korte tijd al zet.
Niet alleen begrip vanwege het feit dat zich daar een belangrijk deel van je zielsleven
bevindt, maar ook begrip voor het feit dat het natuurlijk wel een hele mooie uitdaging is om in
Veldhoven aan de slag te gaan. Want dat is een zeer bijzondere gemeente met zeer grote
ambities. Met een bijzondere regio waarin zich ontzettend veel en snel ontwikkeld, wat in
veel opzichten natuurlijk te vergelijken is met Noord-Beveland, als het gaat om je positie als
burgemeester, voorzitter van de raad, voorzitter van het college, het gezicht naar de
bevolking toe, ambassadeur van Noord-Beveland, ook regionaal actief. Maar als het gaat om
de aard en de omvang van de vraagstukken, dan is dit een uitdaging die je tegemoet gaat
waar je geen ‘nee’ tegen kon zeggen. Ik wil je bedanken voor deze korte en krachtige
periode. We weten, en dat weet elke burgemeester, dat het in het begin even wennen is
maar vervolgens heb jij hier zoveel relaties gelegd en zoveel van jezelf laten zien. En hebben
mensen ook zoveel met jou opgebouwd, dat je inburgering hier zeer voorspoedig is verlopen
en dat mensen echt teleurgesteld zijn dat je zo snel vertrekt. En dat is jouw verdienste in de
eerste plaats en in de tweede plaats is dat natuurlijk ook de verdienste van het thuisfront.
Want Martine, wat ik heb begrepen en wat ook door zoveel inwoners is gewaardeerd dat je
bijna altijd meeging als het maar enigszins kon, om jubilarissen te bezoeken, dat je Marcel
terzijde stond. En we weten allemaal dat het burgemeesterschap alleen maar zo goed
invulling is te geven als het thuisfront dat ook zo steunt. Dus ook daar heel veel dank voor.
Marcel, je hebt niet alleen in Noord-Beveland gedaan wat je kon doen in die korte tijd maar je
hebt ook meteen je stem laten horen in regionaal verband. Dat is niet onopgemerkt
gebleven. Je hebt meegedaan aan een stuurgroep ‘maak verschil’; welke ruimte moeten we
als regio richting Den Haag proberen op te pakken. Je hebt het voortouw genomen als het
gaat om de samenwerking die echt gestimuleerd moet worden en waar Noord-Beveland
natuurlijk afhankelijk van is, zijn andere gemeenten dat net zo goed. Maar je hebt ook
duidelijk laten zien dat je, als het nodig is, als burgemeester de eerste stap wilt zetten.
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Een van de hoogtepunten was natuurlijk ook het bezoek wat Koningin Maxima hier gebracht
heeft. Ik heb begrepen dat sommigen het zeer teleurstellend vinden dat zij in dat bezoek er
niet aan toe kwam om, volgens sommigen, de mooiste straat van Noord-Beveland, in ieder
geval van Wissenkerke, te betreden, de Voorstraat. Maar zij heeft een fantastisch
werkbezoek hier gehad, om kennis te nemen van de aquacultuur. En we hebben haar samen
begeleid naar de haven van Colijnsplaat waar ze met de boot naar Zierikzee is vertrokken.
En ik wil je ook bedanken voor de wijze waarop, en dat is ook wel wat zijn weerklank heeft
gekregen, hoe je benaderbaar bent geweest in de verschillende kernen van Noord-Beveland.
Dat je hier, ook in dit huis, als de raadszaal te klein was, je er echt voor hebt ingezet dat, en
dat is een enkele keer gebeurd, dat in het dorpshuis, ook met een videoverbinding hier het
democratische proces kon worden gevolgd. De opkomst is niet elke raadsvergadering zo
groot maar we weten dat de Zeeuwse Lagune zoveel maatschappelijke dynamiek en
belangstelling had, dat je daarmee ook je best hebt gedaan om het als voorzitter zo
openbaar mogelijk te houden. Zodat iedereen ook dat proces heeft kunnen volgen. Kortom,
in die korte tijd heb je veel meegemaakt. Ik wil je daarvoor bedanken, je krijgt zo een klein
cadeautje, ik zal wel toelichten wat ik je ga geven want Zeeland neem je mee, dat is centraal.
Ik wil ook de gemeenteraad en het college hier bedanken voor een aantal gesprekken die we
de afgelopen tijd hebben gevoerd met elkaar over de situatie die is ontstaan door dit
plotselinge vertrek. Waarbij het, denk ik, ontzettend krachtig is geweest van Noord-Beveland,
en daarmee ook weer een voorbeeld voor veel andere gemeenten, dat jullie de komende tijd
naar je eigen toekomst willen kijken. Toekomstvisie voorbereiden, wat voor eiland willen we
zijn, wat betekent dat voor de positionering van Noord-Beveland, wat betekent dat voor
samenwerking, ambtelijk, bestuurlijk, wat betekent dat voor de stappen die we willen zetten?
Dat jullie daarin met de bevolking samen willen optrekken maar ook met jullie omgeving om
een goede toekomstvisie te maken. Zodat die toekomstvisie, zo hebben we afgesproken,
ook input kan opleveren voor uiteindelijk een profielschets die kan worden opgesteld. We
hebben daar goed contact over met elkaar. Jullie nemen de eigen regio, zeg ik als
commissaris tegen jullie, ook als raadsleden heel belangrijk. En dat je daarin ook regie
neemt, open staat voor input van anderen. En dat je daarmee een sterke toekomstvisie
voorbereid en dat is, denk ik, een hele goede stap. In de tweede plaats wil ik jullie ook
bedanken voor de aandachtspunten die jullie mij hebben meegegeven voor de zoektocht
voor een waarnemend burgemeester voor de komende tijd, ik ben blij dat we daar in goede
overeenstemming mevrouw Demmers bereid hebben kunnen vinden om hier de komende
tijd waar te komen nemen. Kortom, Marcel, jij hebt dat pad geplaveid want het is stuivertje
wisselen van Veldhoven naar Noord-Beveland en van Noord-Beveland naar Veldhoven. Ik
zal niet zeggen ‘daarmee heb je ook je opvolging goed geregeld’ want dat zou een te grote
regiewaarde aan jou toedichten, maar soms lopen de dingen zoals ze lopen. Ik wil jou
nogmaals heel veel dankzeggen voor alles wat je voor Noord-Beveland en voor Zeeland
hebt gedaan. Zeeland neem je mee in je hart maar ook misschien wel in je blik want ik ga jou
geven een bladzijde uit dat grote boek, de Atlas van Blaeu.
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Dat is een zeventiende -eeuwse atlas waar, met de hand getekend, de hele wereld in is
opgenomen, in kleur, ook Zeeland is daarin getekend, in de periode zoals Zeeland er toen
uitzag. Het oorspronkelijk exemplaar van die Atlas ligt bij mij in de Admiraliteitszaal op het
Provinciehuis. Ik zeg altijd, en dat herhaal ik hier, ik heb niet de bladzijde van Zeeland eruit
getrokken om mee te geven maar er is een mooie replica gemaakt, die krijg je ingelijst mee
en ik hoop dat deze bij jullie thuis of op kantoor een mooie plek vindt. En nogmaals, de basis
is thuis maar Martine, heel veel dank. Voor jou mooie bloemen, het ga jullie zeer goed in
Veldhoven. Dank je wel.
De heer Hage zegt het volgende.
‘Beste Martine en Marcel, weer een moment in de geschiedenis van de gemeente NoordBeveland. Een burgemeester vertrekt naar elders, in dit geval naar zijn roots in de gemeente
Veldhoven. Aan mij de eer om namens de raad een woordje tot jullie te richten. Allereerst
heb ik grote twijfels om naar Tenerife op vakantie te gaan, je bent de 2 e burgemeester die
besluit te vertrekken als ik daar ben. Ik was ook zeer verrast dat je mij persoonlijk belde dat
je naar Veldhoven zou gaan, dat waardeer ik heel erg. Ongeveer een half uur nadat jij mij op
de hoogte had gesteld, kreeg ik de PZC aan de lijn. Die vroegen naar mijn mening en ik heb
hen gezegd ‘wel erg vroeg maar ik gun hem deze stap’. Ook het Eindhovens Dagblad kreeg
ik aan de lijn en het gesprek verliep in dezelfde trant. Als een burgemeester vertrekt, meestal
na een jaar of zes of meer, dan heb je toch een aantal leuke of minder leuke momenten die
je je herinnert. Zeker als er van je verwacht wordt dat je hem toespreekt. Dus dit zal geen
uren gaan duren maar toch heb ik genoeg munitie om even te schieten. Maar wees niet
bang, ik sta hier niet voor een beoordelingsgesprek of om je anderszins te krenken. Nee, ik
wil terugkijken op de korte tijd die we met jou en Martine hebben doorgebracht. We hadden
kennisgemaakt tijdens onze gesprekken in de vertrouwenscommissie, de uitslag verklap ik
niet want die weten jullie al. Je trad aan in een beladen tijd, kort nadat je hier was overleed
onze raad oudste, plaatsvervangend voorzitter Arie Oudshoorn. Voor ieder van ons een klap.
Ik besef hoe moeilijk het is voor een burgemeester die er net is om, ondanks alle
sentimenten die er dan zijn, het in goede banen te leiden. Maar met de hulp van diverse
mensen bracht je dit tot een goed einde. Je wilde meer vergaderstructuur brengen binnen
deze raad, dat was voor ons en jou een ongemakkelijk traject. Wij vonden dat we die al
hadden en jij ging er strak tegen aan. Zo zagen we je gsm tevoorschijn komen waarop je de
spreektijden bijhield van insprekers, ‘u heeft nog 5 minuten’ werden gevleugelde woorden.
Maar de aan- en uitknop van de gsm-wekker was soms moeilijk te vinden, maar gelukkig kon
je hem meestal toch nog vinden. Maar een paar weken geleden heb je daar een einde aan
gemaakt door de wekker met de voorzittershamer uit te zetten. Hiervoor mijn welgemeende
excuses, Marcel ik zal dat nooit meer doen. En daarom bied ik je dit cadeau aan, een
ouderwetse wekker, welke je kunt gebruiken tijdens de vergaderingen maar ook ‘s morgens
je bed mee uit kan komen.
In het bestuur van de VRZ zat je er ook strak in, en dat werd door ons gewaardeerd. Je hebt
soms een uitgesproken mening over zaken, maar de raad ook.
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Soms botste dat maar je stond altijd open voor een gesprek. Je deur stond altijd open, ook
voor de medewerkers en de bewoners. In het begin van je burgemeesterschap verliep het
wel eens stroef maar na verloop van tijd en gesprekken hierover kwamen we toch op
dezelfde vlieghoogte. Je durfde ook het conflict aan te gaan, als je gelijk had naar jouw
mening. Als was het tot de ombudsman. Na de laatste verkiezingen werd ik
plaatsvervangend voorzitter van de raad en hadden we menig gesprek en deze verliepen in
goede harmonie. Soms stevig maar we kwamen altijd tot een vergelijk. Eenieder neemt
zichzelf mee. Ik vond het ook prettige gesprekken. Ook ben je zeer sportief, jullie zijn beiden
actief lid van de tennisvereniging Kamperland en spelen daar in de competitie. Je ging ook
de uitdaging aan met onze vorige nestor, Joop de Nooijer, om te gaan mountainbiken. En
van welingelichte kringen heb ik gehoord dat de Roompot ploeg je daarna wilde inlijven en
een contract aanbieden. Ook je startschoten bij de wielerrondes worden gewaardeerd en
gesproken over de belangstelling die je toont. Je bent ook zeer sociaal; kort na je aantreden
werd je in Kamperland gesignaleerd, verkleed als St. Nicolaas. Nee, niet als de heer
Nicolaas maar als de goedheiligman. Je bezoeken aan de inwoners die een jubileum te
vieren hadden werden zeer op prijs gesteld. Ik herinner me nog een van je eerste bezoeken
die jij en Martine aflegden, dat was bij mijn schoonouders die dat zeer op prijs stelden. Dit
was in verband met hun 60-jarige bruiloft. Ook bij treurige gebeurtenissen toonden jij en
Martine belangstelling. Wat wij als raad, en dit is voor de mensen in Veldhoven, ook zeer op
prijs stelden, waren de jaarlijkse barbecues die je ons aanbood in de tuin van jullie woning.
Jij achter de BBQ, altijd zeer gezellig en zeer drukbezocht. Een aanrader voor onze collega’s
in Veldhoven. Zo ook de raadsuitjes naar Brussel, het Europees Parlement, de gemeente
Gent en de gemeente Moerdijk. Leuke interessante bezoeken en je was altijd van de partij.
Ik besef dat ik in een lange rij van sprekers zit en dat wil zeggen dat ik ga afsluiten. Wij
wensen jullie een gezonde en gelukkige tijd toe in Veldhoven, we hopen dat jij Marcel, hier
veel hebt opgestoken en dat je dat kunt aanwenden in je nieuwe gemeente. Het ga jullie
goed. Nog even, Kees, wil jij namens het gemeentebestuur en de raad het cadeau
aanbieden en de bloemen aan Martine. Kees is de griffier, heeft ook veel contact gehad met
de burgemeester en ik vind dat hem deze eer toekomt. En dit was de korte toespraak van mij
namens de raad van Noord-Beveland, ik dank u.
De heer Schenkelaars, wethouder en locoburgemeester, zegt het volgende.
Ik ben de derde in de rij en een aantal van mijn woorden zijn waarschijnlijk dubbel maar
daarom zijn ze niet minder welgemeend uiteraard, en zijn ze ook waar. Marcel, hou je vast
zeg ik dan maar. Geachte aanwezigen, een speciaal welkom aan de commissaris van de
Koning, de heer Polman, leden van de gemeenteraad en leden van het college van de mooie
gemeente Veldhoven, waar overigens ik geboren ben. Dus ik hoop niet dat je mijn hele
traject volgt, Marcel, want ik heb mijn jeugd doorgebracht in Breda, dus vandaar.
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Overige genodigden en nu nog onze burgemeester van ons mooie Noord-Beveland, Marcel
Delhez, stelt altijd op prijs dat de naam goed wordt uitgesproken en zijn vrouw Martine, want
daar draait het natuurlijk om vandaag. In de stijl van Marcel zal ik het heel kort en heel
bondig houden, ik heb een kwartiertje gekregen van onze voorzitter, dus dat scheelt. Marcel,
namens het college, onze raad, onze ambtenaren maar vooral namens onze bewoners van
onze mooie gemeente wilde ik je toch wat zeggen. En dan staan we hier. Wie dit een half
jaar geleden had gezegd, had wellicht het Noord-Bevelands halfuurtje iets te fanatiek
genuttigd. Jij als vertrekkend burgemeester, ik als wethouder en loco. Tja, het kan verkeren
aldus Bredero. Afscheid nemen is nooit leuk. Ik zeg liever gedag maar nooit adieu en
bovendien heb je je huis hier nog tot april 2019, dus tijd genoeg om in te pakken en kunnen
we je deze winter nog een beetje plagen als je incognito door Noord-Beveland fietst. Toen je
ons college, en ik herinner me dit als de dag van gisteren natuurlijk, op 18 september jl. op
de hoogte stelde van je voordracht in de gemeente Veldhoven, waren wij toch even
verbaasd. Niet zozeer over je op handen zijnde vertrek want dat zat er altijd wel een beetje
in, en je promotie maar wel over de snelheid waarmee je onze gemeente weer verlaat. De
vorige sprekers hebben dit ook al enigszins gememoreerd maar niemand had dit zien
aankomen. Immers, na de verkiezingen van maart jl., nam je vol elan de politieke
verhoudingen binnen de raad en de nieuwe samenstelling binnen het college ter hand. Je
nieuwe portefeuille Financiën, je had daar op voorhand al een cursus voor gevolgd, de
voorbereiding voor het op te stellen Koersdocument door onze raad en de daaraan
gekoppelde toekomstvisie voor ons mooie eiland. We lagen dus goed op koers en toen
kwam die tegenslag van jouw app. Maar zoals je weet, Noord-Beveland en haar inwoners
kunnen zeer goed met tegenslagen omgaan. We stropen gewoon onze mouwen op en gaan
verder, net zoals jij dat nu ook gaat doen. En zoals je zelf ooit al eens aangaf, en dat is toch
wel een wijze raad, ook voor je collega burgemeesters, ‘burgemeester zijn is als een
voorbijganger’. Je houdt van reuring, saai is het met jou nooit geweest. Reuring is precies
wat je aangekondigde vertrek met zich meebracht, reuring maar ook onrust. Want vooral bij
onze inwoners want wat gaat er nu gebeuren? Krijgen we een herindeling? Gelukkig kon de
commissaris van de Koning, deze onrust wegnemen, waarvoor nogmaals dank. De
zelfstandigheid van onze mooie gemeente is geborgd. Bij je aanstelling hier roemde je de
openheid en gastvrijheid van de Noord-Bevelander. Je had al snel een beeld van de
Zeeuwen. Ik geef toe, er zijn verschillen tussen een Zeeuw en een Oost-Brabander.
Zeeuwen zijn bescheiden van aard maar voortvarend als je was, daar ging jij wel eens wat
aan doen. Maar Marcel, dat zit in de genen van de Zeeuw; een beetje opschuiven kan wel
maar dan houdt het ook op want ze willen niet altijd op de voorgrond staan. In vergelijk met
de Oost-Brabander zijn de Zeeuwen ook wat strikter, dat is al eerder gememoreerd, ja of
nee, afspraak is afspraak en de Oost-Brabanders bouwen wat meer marge in. Maar hoe dan
ook, je bent tot op heden de enige persoon die het tot twee keer toe tot Zeeuw van de Dag
heeft gebracht, namelijk ook vandaag. Dus in die zin ben je in die drie jaar toch een beetje
Zeeuw geworden dus hou dat vast. Je voelde je hier al snel thuis en gaf dat meer dan eens
aan.
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Je vond het ook gezellig en dat ligt natuurlijk ook in de Brabantse aard van ons allen,
tenminste voor mij in ieder geval wel. Gezelligheid hoort er ook bij, we hebben in het college
ook veel gelachen. Dat moet ook gezegd want dat houdt het college ook helemaal bij de
hand. Met veel plezier kijken we dan ook terug, ook al eerder gezegd, op de jaarlijkse
barbecue voor de raad, het MT en het college in jullie tuin, jullie gastvrijheid was enorm.
Daarvoor dank, Martine. En voor de collega’s in Veldhoven; hij kan goed barbecueën. Ik
hoop dan ook dat je die traditie meeneemt naar Veldhoven. Het vereist nog wel even wat
zoekwerk voor jullie want ik heb begrepen dat het een grotere tuin moet zijn omdat er meer
raadsleden zijn. En ook heb je altijd stellig aangegeven dat de zelfstandigheid van onze
gemeente voorop stond. Alleen de bestaande samenwerkingsverbanden moeten nog
intenser en slimmer benut worden, waar we nu druk mee bezig zijn. Je hebt je hier altijd hard
voor gemaakt en daar zijn we je heel dankbaar voor. Mede hierdoor zijn we nog steeds,
hoewel klein in gemeente en in aantal, een gewaardeerde speler in de samenwerking. Zowel
Zeeuws breed als in de Bevelanden en daarvoor nogmaals dank. En toch, ook jij liep tegen
dingen op, dat moet ook wel gezegd. De heer Hage heeft het ook aangegeven. Toen je
aantrad wilde je de raad, en toen zat ik nog in de raad, een strakkere wijze van vergaderen
opleggen dan ze gewend was. Daar zijn ook menige gesprekken over gevoerd uiteraard
maar al vrij snel had je door dat de raad hier zo haar eigen gedachten over had. Een 1e en 2e
termijn? No way! Een vaste woordvoerder vanuit de fracties? Dat wordt niet gedaan want de
raad beslist zelf haar vergaderstructuur. Het siert je dan ook dat je dat hebt losgelaten. Want
het was even wennen, voor jezelf maar toch. Je hebt het losgelaten en daarna ging het als
een trein. En ook wilde je het fameuze Brabants kwartiertje invoeren op Noord-Beveland en
dat was met name in de ochtend. Wat kan ik daarop zeggen behalve dat jouw koffie soms
wat kouder was dan die van de overige collegeleden. Dit is ook een tip c.q. waarschuwing
voor de collega’s in Veldhoven; ga niet te vroeg vergaderen. En we hebben inmiddels
begrepen dat het college bijeenkomt om 09.15 uur, dus als we een Brabants kwartier erbij
optellen dan zijn we om 09.30 wel aan de koffie denk ik. Het is wel op jouw eigen
uitdrukkelijke verzoek dat er een klok in de raadszaal geïntroduceerd werd want de
raadsvergaderingen begonnen altijd stipt om 19.30 uur. En dat ging dus wel goed. Wij
werden in het college menigmaal getrakteerd op prachtige anekdotes uit jouw wethouderstijd
in Uden. Ik hoop ook van harte dat je die traditie gaat voortzetten maar dan wel over jouw tijd
hier op Noord-Beveland. Dus collega’s uit Veldhoven, wees gewaarschuwd want er komen
nog menig anekdotes op jullie af. Ik had beloofd om het kort te houden dus ik zal afronden.
‘What we do in life, echoes in eternity’. Hier heb je je sporen achtergelaten, in Veldhoven ga
je ze nu leggen. Hoe fijn je tijd hier ook was, je gaat weer naar huis, terug naar je eigen
roots. Zoals je zelf ook al aangaf, meerdere keren, je nieuwe functie voelt als een warme jas.
Draag die jas trots en met plezier want dan weet ik in ieder geval zeker dat er goed gezorgd
wordt voor mijn geboortestad. Wij allemaal hier aanwezig danken je voor je inzet, je
betrokkenheid en liefde voor ons eiland en de gemeente in de afgelopen jaren. Wij gaan vol
vertrouwen ons nieuwe pad tegemoet, we stropen onze mouwen op en hopen dat jouw
nieuwe pad je veel geluk gaat brengen.
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Tot slot, Martine, dank voor het lenen van Marcel, dat is niet altijd even makkelijk. Pas goed
op elkaar en op elkaars gezondheid want dat is eigenlijk het belangrijkste. Marcel, het ga je
goed en we’ll meet again. Houdoe.
De heer Hage zegt de heer Schenkelaars te bedanken en kondigt de voorlaatste spreker, de
voorzitter van de burgemeesterskring en burgemeester van Hulst, de heer Mulder aan.
De heer Mulder, burgemeester te Hulst, zegt het volgende.
Marcel, Martine, geachte leden van de raad. Geacht college, geachte aanwezigen tijdens
deze bijzondere raadsvergadering. Het is mij een eer om u toe te spreken en natuurlijk ook
de commissaris van de Koning, de heer Polman. Wij noemen elkaar, althans het is de
gouverneur zoals wij hem noemen bij dit soort gelegenheden. Dat blijven we ook in ere
houden en dat betekent ook dat ik niet de voorzitter ben van de burgemeesterskring, maar
de president.
Als president, als voorzitter van de burgemeesterskring, mag ik woord tot u voeren en dat
doe ik met veel plezier. Zeker als het gaat om onze gewaardeerde college, Marcel. Opeens
wéér een vertrek, het is en blijft onrustig in het Zeeuwse als het gaat om komende en
gaande burgemeesters. Bij de installatie van onze nieuwe collega Margo Mulder, de 2e
burgemeester Mulder in Hulst, nee in Zeeland natuurlijk. Burgemeester van Goes, je kunt nu
nog zeggen de nieuwe maar dat gaat straks over. Maar bij de installatie ben ik ingegaan op
de PZC, die hadden een actie gedaan ‘kent u uw burgemeester’. In de krant kon je daarover
lezen, er waren interviews gedaan. En er was een website waar je een testje kon doen. Ik
heb dat gedaan en toen was ik heel snel door die dertien burgemeesters heen. Waarna de
uitslag op mijn scherm kwam, allemaal goed, met de opmerking of ik zelf burgemeester was.
Toen ben ik het anders gaan doen. Ik werd een beetje balorig en wilde weten wat de uitslag
zou zijn als ik het helemaal verkeerd zou doen. Ik heb het bewust fout gemaakt. Ik heb
bijvoorbeeld Marga Vermuë terug naar Borssele gestuurd, want die kwam als wethouder van
Borssele en ging naar het Brabantse Cranendonck. En Marcel had ik in Reimerswaal gezet.
En daar heb ik bijgezet Marcel, dat je dan ook dichter bij de roots waar je vandaan komt zit.
Voor familiebezoek en kennissen en vrienden is dat makkelijk. Niet wetende dat dit een
voorspelling zou gaan worden, alleen we hadden niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Drie
jaar is kort, maar als zo’n kans voorbijkomt, dan moet je hem benutten. En er waren opeens
ook vrij veel vacatures in die omgeving en dan moet je dat doen. Ik moest eigenlijk denken,
toen ik de speech voorbereidde, aan dat reclamespotje van dat uitzendbureau: ‘het waren
drie mooie dagen’. En daarvan zeg ik nu ‘het waren drie mooie jaren’. En daarachter zeg ik
dan, namens onze kring, namens de collega’s ook, en het smaakte naar meer. Maar ja, er is
niet meer. Bij het voorbereiden van dit afscheidsspeechje moest ik denken aan een zebra.
Niet dat je daarop lijkt maar wij moesten in het begin best wennen aan jou. Je was nogal
zwart-wit. Strak in je opvatting, we hoorden het net ook al een beetje, en je had het steeds
over je gemeenteraad, die zou daar nooit mee akkoord gaan. En als jij dat dan zei dan keken
wij als collega’s elkaar even aan en dan dachten we ‘oei’. Weet je waarom?
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Een van de bijzonderheden van Zeeland is dat we geen grote gemeente hebben die de
dienst uitmaakt en zodoende zijn wij altijd op elkaar aangewezen en moeten we polderen om
tot overeenstemming te komen. Sommigen noemen dat de Zeeuwse ziekte maar dat zeg ik
niet zo. Ik noem dat de Zeeuwse luxe. Want zo is eenieder zeer nauw bij de besluitvorming
betrokken en zijn we echt op elkaar aangewezen. Dat is dus in Zeeland niet zwart-wit maar
dat zijn dertien tinten grijs. Nu Marcel, ik weet dat je daarvan geleerd hebt en dat ging best
snel. Ik ben ervan overtuigd dat je het ‘samen gevoel’ ook in Veldhoven zal toepassen. Je
kwam uit Brabant en ging naar zeeland en nu ga je weer van zeeland naar Brabant. Zeeland
en Brabant; ZeBra. En een zebra is ook een veilige oversteekplaats, een zebrapad. Er wordt
veel gebruik gemaakt van zo’n zebrapad. Marga Vermuë ging van Zeeland naar
Cranendonck, wandelde terug naar Zeeland en kwam in Sluis terecht. Eerder deed een van
jouw voorgangers, Rinus Everaers, ook de overstap van het Zeeuwse naar het Brabantse
Rucphen. Cees van Liere kwam uit het Brabantse Putten en die kwam terecht in het
Zeeuwse sluis-Aardenburg en toen naar Noord-Beveland. En onze gouverneur die kan er
ook wat van, die wist ook dat zebrapad te vinden vanuit Bergen op Zoom. Jij bent Marcel,
hier in Noord-Beveland, de tweede Marcel als burgemeester. Overigens kwam de eerste
Marcel, Marcel Fränzel ook over die zebra vanuit Woensdrecht en wandelde toen over die
zebra weer terug naar het Brabantse Veghel. Het is een drukke uitwisseling op het zebrapad.
Ik ben benieuwd of er hier een Marcel III gaat komen. Ik wens de vertrouwenscommissie
daar heel veel succes bij. Marcel, jammer dat je weggaat, je paste heel goed in het
Zeeuwse. Je had nog een rol tijdens ons burgemeestersdiner. Dat doen we om beurten, dan
heeft iemand de rol om de boel een beetje op te leuken maar ja, Marcel, daar gaat nu niets
meer van komen. Ik weet niet of je het echt erg vind, maar Bas, die achter je zit, neemt de
honneurs waar. Je gaat nu naar Veldhoven en er is al meer een burgemeester uit Zeeland
naar Veldhoven gegaan. Weer die zebra. En dat was Frans Jacobs. Na een periode van
slechts 5 jaar, ook een korte periode, zeker toentertijd, vanuit Hulst naar Veldhoven. Het
zebrapad is al heel oud en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Veilig
oversteken. Je passeert nu op de zebra Lettie Demmers. Die komt vanuit Cranendonck naar
deze mooie gemeente als waarneemster tot ze mogelijk weer een nieuwe Marcel hebben
gevonden. Het was wat geweest als je naar Cranendonck was gegaan, dan was het een
hele ingewikkelde uitwisseling. Een uitruil met Marga Vermuë en dan weer met Lettie die
daar als waarneemster was en dan….nou ja, dat is het niet geworden. En het werd anders.
Toch nog een zebra oversteek en het werd een gelijke oversteek. Volgens mij kom je Lettie
tegen op de zebra. En nu komt ineens dat oude liedje naar boven ‘hé, niet zoenen op het
zebrapad’. Je bent nu niet de kortst zittende burgemeester van zeeland, die eer heb je niet.
Je gaat samen op met Annemiek Jetten van Sluis, die ook kort in Zeeland geweest is en dan
heb ik het over 3, 3,5 jaar dus jullie ontlopen elkaar niet zoveel. Maar er is er nog een die
heeft het zelfs in 2,5 jaar gedaan, en die spreekt je nu toe. Dat was voor de herindeling in
Axel. En inmiddels ben ik ook de langstzittende dus de uitdagingen die liggen er. Je bent de
5e burgemeester van Noord-Beveland die ik ken. Rinus Everaers heb ik gekend, Cees van
Liere, Henny van Kooten, Marcel Fränzel en Marcel Delhez. Een plagerijtje tot slot.
Buitengewone raadsvergadering 21 november 2018
Pagina 9

Op onze burgemeestersapp, daar wisselen we informatie uit, verscheen op 6 juni foto’s van
jouw Martine. Ik kan hier verklappen dat het nette foto’s waren. Het waren portretten dus het
viel eigenlijk wel mee. Wat gebeurt er? Marcel heeft die foto’s erop gezet en ik dacht ‘wat
moet ik hier mee?’. En er waren meer collega’s die dit dachten. En heel opmerkelijk,
niemand reageerde. Dus wij dachten ‘foutje, bedankt’. Vijf dagen later, u hoort het goed, vijf
dagen later zien we op de app een bericht van Marcel ‘deze foto’s van mijn vrouw waren
natuurlijk niet bedoeld voor deze app’. De foto’s van mijn vrouw, niet van Martine, wij kennen
Martine natuurlijk, heel formeel. En dat was vanuit Ibiza ‘sorry voor het ongemak’.
Ongemak? Hebben wij ongemak? dacht ik bij mezelf. 3 minuten later na het berichtje van
Marcel komt er een bericht uit Goes, Herman Klitsie die zegt ‘ik vond het geen ongemak
hoor, echt leuke foto’s, het plezier straalt ervan af. Leuk toch?’. Zo zie je, ook in de app
gebeuren dat soort dingen. Beste Marcel en Martine, jammer dat jullie ons verlaten. Het was
gezellig in de kring, ook met de burgemeestersdagen die we gehad hebben. En we kunnen
terugkijken op een hele mooie periode. En dan wil ik je een cadeautje overhandigen; ik heb
hier de vlag van zeeland want als je over dat zebrapad naar Brabant gaat, is het natuurlijk
goed om die vlag mee te nemen. Maar nu lijkt het erop alsof wij als burgemeesterskring de
vlag uithangen omdat Marcel weggaat. Dat is natuurlijk niet zo dus daarom hang ik hem
halfstok. Marcel, ik heb nog een cadeautje voor je en dat is natuurlijk een zebra. Deze zebra
heeft een lange nek; hij kijkt reikhalzend uit naar Veldhoven, zo zou je dat kunnen zien in de
symboliek. De andere kant is dat als je hem op je kamer zet, hij je reikhalzend vanuit het
Zeeuwse zal toezien, jou zal toespreken, jou zal ondersteunen. Met andere woorden; een
symbool van drie mooie jaren en het is gewoon zo, je kunt het zelf ook zeggen, als je als
wethouder als burgemeester begint is het altijd wat wennen, het is een soort stageperiode
zou je kunnen zeggen. Je kunt je daarin vormen, je kunt je daar in goed voelen en dan is dit
wat in drie jaar gecreëerd is dus ik hoop dat hij een mooi plekje vindt. Als je niet meer weet
hoe je eraan gekomen bent, dat kan over heel veel jaren zijn voordat dat toeslaat, maar ik
heb aan de onderkant gezet: Burgemeesterskring Zeeland, 21 november 2018. Ik ga jou
deze overhandigen en ik zou ook een bloemetje overhandigen maar daar is iets mee fout
gegaan. De bestelling is niet over de Schelde heen gekomen maar hier in Noord-Beveland
zijn ze zo flexibel om dat binnen een zeer korte tijd op te lossen. Dus Martine, ik heb voor jou
een mooie bos bloemen. Hartelijk dank en heel veel succes.
De heer Hage zegt de ‘president’, burgemeester Mulder van Hulst, te willen bedanken voor
de ‘verkeersles’ en verzoekt burgemeester Delhez plaats te nemen achter het
spreekgestoelte voor zijn speech.
Scheidend burgemeester Delhez zegt het volgende.
‘Ja, daar sta je dan, lastig’. Geachte leden van de raad, commissaris van de Koning, de heer
Polman, Kabinetschef de heer Mersie, collegeleden, ook uit Veldhoven, vertegenwoordigers
van politie en brandweer, overige genodigden maar ook speciaal mijn tennismaatjes van
Slagvast. Zij zijn ook aanwezig, hartstikke leuk, dank je wel.
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3,5 Jaar geleden begon ik aan mijn nieuwe uitdaging, burgemeester van Noord-Beveland
met het idee er de komende 6 jaar voor te gaan. Een kleine gemeente maar zeker niet de
minste. Financieel gezond, een gemeente met enthousiaste raads- en collegeleden,
vakbekwame medewerkers en daarbij de nodige samenwerkingsverbanden waarbij de net
opgestarte GR De Bevelanden ook meteen de grootste was en nog steeds is. En een van
mijn belangrijkste taken toen ik aantrad was dan ook daar waar nodig de samenwerking te
versterken en uit te bouwen. Dit alles om de zelfstandigheid van ons eiland, en daar werd net
al aan gerefereerd, te borgen. En als je aan die klus begint dan denk je er ook over na wat
dat betekent. De voorwaarden voor die zelfstandigheid is bestuurskracht en Marcel Bogers,
bij de meesten wel bekend, bestuurskundig professor, schreef daarover in een column in
Binnenlands Bestuur dat daar een drietal zaken voor van belang zijn. Dat zijn financieel
gezond, voldoende ambtelijke bestuurlijke capaciteit en een ambitie hebben welke de
gemeente aankan. En ik vertaal het maar even vrij. Ik licht even toe wat dat voor ons
betekent. Dat Noord-Beveland financieel gezond is, is voor niemand een twijfel. Voldoende
reserves en een redelijk lage schuldpositie en gezond omgaan met de inkomsten en
uitgaven is in deze raad al jarenlang het devies. Daarbij zijn de voorzieningen voor een
gemeente van deze omvang op een heel groot niveau. En ik heb geen verwachting, en u
denk ik ook niet, dat deze financiële situatie voor Noord-Beveland grote wijzigingen met zich
mee zal brengen de komende jaren. Ons eiland heeft al jarenlang een heel stabiele
ambtelijke organisatie en het blijkt dat onze ambtenaren hier heel graag werken. De sfeer is
gemoedelijk, de verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. De waardering van onze
medewerkers ligt bijzonder hoog ten opzichte van andere gemeenten en het ziekteverzuim is
laag. Kortom, een gemeente waar je heel graag voor werkt. Ook bestuurlijk kent NoordBeveland een stabiel verloop; natuurlijk zorgde de verkiezingen voor een verschuiving maar
er was besef van continuïteit. Het verleggen van accenten in een pas vastgesteld
koersdocument passen bij de veranderingen in de huidige democratie. Minder vastleggen
binnen de coalitie maar juist meer debat met elkaar. Daarbij steeds meer en bewuster
gebruik makend van burgerinitiatieven en burgerparticipatie. En door die samenwerking met
onze buren in de Bevelanden en andere gemeenten zorgen we ervoor dat de kwaliteit van
onze besluiten en lukt het ook om die opgaven binnen het sociaal domein te voldoen. We
kennen onze positie daarin en nemen bij de verschillende samenwerkingsverbanden ook
onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. En mijn advies is dan ook: ‘blijf dat vooral doen.
Neem de raad iedere keer op gepaste wijze mee en schuw daarbij nieuwe en hybride
samenwerkingsverbanden en werkwijzen niet. Bestuurskracht heb je als je ambities
overeenkomen met wat je ook waar kunt maken. En tot op heden is dat, wat mij betreft, ook
aardig gelukt. Hoewel de bouwopgaven en de wensen van onze gemeente groot zijn, lukt het
heel goed om deze plannen te realiseren. Enthousiasme en creativiteit zowel bestuurlijk en
ambtelijk zijn daarbij belangrijk gebleken. Niet kijken naar wat er niet kan maar meedenken
over hoe je iets wél gerealiseerd kan krijgen. Gelukkig kunnen die realisaties ook de toetsen
van de wettelijke kaders doorstaan, want dat is natuurlijk ook belangrijk.
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De gemeenteraad heeft na de begroting, naar aanleiding van het koersdocument, ook een
post opgenomen om te komen tot een toekomstvisie. Een visie die samen met alle
stakeholders van ons eiland gemaakt gaat worden. En daar ben ik heel blij mee. Deze zal
voor veel beleidsdocumenten die de komende tijd gezien worden, richtinggevend zijn. En
naar aanleiding van die visie kan ons eiland zoeken naar de juiste strategische partners om
hier invulling aan te geven. Kortom, als je die voorwaarden voor bestuurskracht vervolgens
afpelt, blijft Noord-Beveland wat mij betreft zelfstandig. Mits ze op creatieve wijze,
democratisch gelimiteerd haar kansen blijft pakken. En dat gaat lukken, daar ben ik van
overtuigd. Tot zover het college. Na 3,5 jaar dan ga je weg, dat is heel snel maar het is wel
een hele mooie stap. Deze 3 korte zinnen zijn ongeveer een samenvatting van de afgelopen
weken nadat ik bekend had gemaakt dat ik naar Veldhoven zou gaan. En al de drie zinnen
zijn ook waar. En natuurlijk solliciteer je niet als je niet gekozen wilt worden voor die functie.
De vacature van Veldhoven was er een die ik niet voorbij wilde laten gaan. Daarover was en
is iedereen om mij heen het ook wel met mij eens en daar ben ik ook wel blij om. Want
natuurlijk is het lastig om op een dag als vandaag in je afscheid deze woorden te moeten
zeggen. Het is ook fijn om straks naar een nieuwe toekomst te gaan. Natuurlijk ben ik niet
klaar op Noord-Beveland, maar dat zal over 2 jaar ook niet zijn. En ja, we wonen fantastisch
op de huidige plek, dat krijgen we zo snel niet meer terug. De gezellige dinsdagavonden op
de tennisclub en de vrijdagavond tijdens de competitie waar we kampioen zijn geworden 2
weken geleden, fijn dat jullie er zijn. En ik zal de analyses van de landelijke politiek en de
voetbalwedstrijden die we hadden na onze tennispartijtjes, gaan missen. Maar we zijn ervan
overtuigd dat we ook mooie dingen terug gaan krijgen. In een mooie groene gemeente, in de
Brainport, in Noord-Brabant waar mijn wieg heeft gestaan. Je kunt er een liedje over
schrijven. Een gemeente met ruim 45.000 inwoners met haar eigen problematiek en
dynamiek. De overeenkomst met Noord-Beveland is dat een van de belangrijkste opgave de
regionale samenwerking zal zijn en daar heb ik hier goede ervaringen mee op kunnen doen
in Zeeland. Sowieso is Noord-Beveland en Zeeland een mooie opstap geweest en Martine
zei het heel treffend en samenvattend ‘zonder Noord-Beveland geen Veldhoven’. Collegabestuurders, burgemeesters, politie, veiligheidsregio dank jullie wel voor jullie fijne
samenwerking. Onze collegialiteit heb ik altijd als heel prettig ervaren. Een open houding
waar ruimte was voor discussie zonder dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Dat
zwart-witte. Ik refereer maar eventjes naar maatwerk en brandweerzorg. Dat was zo
ongeveer mijn eerste wapenfeit waar dat zwart-witte van die raad ook naar buiten kwam.
Naar ook met de politie over de bezetting van de wijkagent. En aanrijtijd. Speciaal daarvoor
wil ik onze wijkagenten ook bedanken. Door de directe contacten met mij en de ambtenaren
en de inwoners zorgen jullie voor een voelbaar veiliger eiland. Wijkagenten die een basis
hebben in het gemeentehuis. Misschien iets om landelijk over na te denken.
Gisterenochtend, tijdens mijn laatste collegevergadering, stonden we nog even stil bij onze
collegiale samenwerking. En ondanks ons kleine eiland hebben we bestuurlijk voor een
aantal lastige keuzes gestaan.
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Keuzes die in de boezem van het college altijd op inhoud werden gevoerd, gewogen en
beoordeeld. Collegiaal bestuur dus. Een fijn team om mee te hebben samengewerkt.
Nogmaals bedankt. Tot slot de raad en de griffier. Dank voor jullie vertrouwen. Ik denk dat
we elkaar goed hebben leren kennen, soms op formele wijze, de 1e termijn, maar meestal op
een informele manier, de 2e termijn, hebben mogen samenwerken om Noord-Beveland goed
te besturen. En natuurlijk was de steun van de griffier, Kees, daarbij onontbeerlijk. Kees, ook
jij bedankt voor je steun en onze fijne gesprekken die we hebben gehad. Ik hoop dat, en hij
komt toch weer terug, dat onze tuin in Veldhoven straks groot genoeg is voor de
zomerbarbecue met de raad en de partners, die probeer ik erin te houden. Dus die
toezegging die staat. En als die staat, dat weet u, dan doe ik het ook. Zo ook met de
kustmarathon die ik ongetraind op een mountainbike mocht rijden. En dan de raad van
Veldhoven, die rekent daar ook min of meer op want ik had het al verklapt tijdens mijn
sollicitatieprocedure. En anders hebben we altijd de foto’s nog. Dank je wel Ellen. Dirk,
succes met de voorzittershamer die je tijdelijk mag gaan bezitten. Martine, ook jij bedankt
voor je steun en support want als het thuisfront niet wil, dan lukt het mij ook niet. Dank je wel.
Commissaris en voorzitter, ik ga mijn keten zo overhandigen aan de locoburgemeester Pim
Schenkelaars, wethouder Schenkelaars die samen met het college en straks Lettie
Demmers goed voor Noord-Beveland zullen gaan zorgen. Daar ben ik van overtuigd. U zult
ongetwijfeld een oogje in het zeil houden en afvragen, met een knipoog naar de spiegeling,
‘hoe dan?’ en ik zou tegen Noord-Beveland willen zeggen ‘doe dan!’. We zien elkaar, houdoe
en bedankt’.
Burgemeester Delhez overhandigt de voorzittershamer aan de heer Hage en verzoekt deze
voorzichtig te hanteren en de telefoon op gepaste afstand van het blokje te leggen. En
overhandigt de ambtsketen aan wethouder en locoburgemeester Schenkelaars.

4. Sluiting.

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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