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Openbare vergadering van de raad der gemeente Emmen, gehouden op donderdag 20 april 2017 vanaf
19.30 uur in de raadszaal

Voorzitter
de heer H.F. van Oosterhout
Plaatsvervangend voorzitter
de heer G.J. Horstman
Griffier
de heer H.D. Werkman
Aanwezige raadsleden (36)
de heer G.J. Bijlsma (Wakker Emmen), de heer H.A Bos
(Wakker Emmen), de heer D.H. van Dijken (CDA), de heer K.P. Eggen (D66), mevrouw J.G. Ensink
(LEF!), de heer T.H. Gerth (CDA), de heer AH. Gijlers (CDA), de heer L.H. Herbers (Wakker Emmen), de heer W. van Heusden (ChristenUnie), de heer J.M.F. Hoek (D66), de heer B. Hoeksema (Senioren Belang Noord), de heer G.J. Horstman (PvdA), mevrouw T. Houwing-Haisma (VVD), mevrouw T. Hummel (PvdA), de heer H. Huttinga (ChristenUnie), de heer H. Kruise (Senioren Belang
Noord), de heer L.H. Lambers (Wakker Emmen), de heer H. Leutscher (LEF!), de heer G.H.H. Linnemann (Wakker Emmen), mevrouw A.G. Louwes-Linnemann (PvdA), mevrouw P. Mellema (CDA),
de heer AH. Oldenbeuving (CDA), de heer S. Özkan (PvdA), de heer D.M. Poelman (Wakker Emmen), de heer G.P. Rink (PvdA), de heer J.C. Sche1tens (VVD), de heer N. Schiphouwer (Wakker
Emmen), de heer AW.J. Schoo (DOP), de heer P.M. Schrik (Wakker Emmen), de heer H. Velzing
(Wakker Emmen), de heer D.E. de Vries (Wakker Emmen), mevrouw L.H. de Vries (Wakker Emmen), de heer R. Wanders (PvdA), mevrouw D. Woe1ders (Wakker Emmen), de heer R. Woltman
(Wakker Emmen), mevrouw B. van der Woude (GroenLinks)
Afwezige raadsleden (3)
de heer J. Beekhuis (Wakker Emmen), mevrouw T.C. Hoogeveen (D66), de heer S. Slijepëevié (Wakker Emmen),
Aanwezige collegeleden (4)
de heer R. van der Weide

de heer J. Bos, de heer H.F. van Oosterhout, de heer J. Otter,

Afwezige collegeleden (1)

de heer B.R. Arends

Gemeentesecretaris

mevrouw LAA Oostmeijer-Oosting
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Al.

Opening en vaststelling

agenda

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter: Dames en heren, ik open deze raadsvergadering. Hartelijk welkom aan eenieder, uiteraard in deze zaal, uiteraard ook aan de mensen die ons via internet volgen.
Het is een bijzondere raadsvergadering. Gisteren hadden we inderdaad de heel verdrietige omstandigheid dat we in één keer afscheid moesten nemen van wethouder Bouke Durk Wilms. Dat ging toch
nog onverwacht, zoals dat heet. We wisten van elkaar dat hij ziek was en toch overleed hij in de vroege ochtend van woensdag 19 april. Wij hebben in die zin ook gemeend om de raadsvergadering daarop
aan te passen. Ik zal straks daar nog wel een aantal zakelijke opmerkingen over maken.
Wanneer staan we daarbij stil? Dat doen we vanavond. De fractievoorzitter van het CDA zal daarover
het woord voeren.
Ik meld maar even dat aanstaande maandag de begrafenis is in besloten familiekring en dat wij hebben
besloten om op vrijdagmiddag 28 april om 15.00 uur in het Atlas Theater, in goed overleg met de familie - een delegatie van het college is gisteren bij de familie geweest - een openbare bijeenkomst te
houden voor iedereen die daar bij wil zijn. En we zullen dan stilstaan bij Bouke Durk, deze bijzondere
wethouder. We zijn er op dit moment een mooie vorm voor aan het zoeken en nogmaals, iedereen is
dan van harte welkom volgende week vrijdagmiddag om 15.00 uur in het Atlas Theater.
Ik zag al een aantal mensen daarvan gebruik maken: hiernaast is het condoleanceregister geopend. U
kunt daar straks, ook na de raadsvergadering, een woord in zetten. Het condoleanceregister ligt op
meer plaatsen: in Schoonebeek, in het voormalige gemeentehuis, en ook in de publiekshal. Dus er zijn
nog steeds mogelijkheden om dat te tekenen. Dus niet alleen voor de mensen in deze raadszaal, maar
ik richt me ook hierbij even via internet tot de mensen van buiten.
Er valt veel te zeggen over wethouder Bouke Durk Wilms en dat is in de afgelopen dagen ook wel gebeurd. Ik zal zelf namens uw raad volgende week vrijdag spreken in het Atlas Theater. Maar we hebben gemeend om vanavond vooral het woord te geven aan de CDA-fractievoorzitter Oldenbeuving
voor een in memoriam. En na het uitspreken van het in memoriam vraag ik u om een minuut stilte.
Mag ik nu de heer Oldenbeuving verzoeken naar voren te komen en hem het woord geven?
De heer Oldenbeuving (CDA): Raad, college, aanwezigen en - ik weet dat je meekijkt -lieve Inge.
Achter de collegetafel staat een lege stoel, de stoel van wethouder Bouke Durk Wilms. Vandaag is de
eerste raadsvergadering na zijn overlijden. Wij wisten sinds kort dat het zou komen. Maar niet dat het
zo snel zou gaan.
Gisteravond hebben we als CDA-fractie samen met het bestuur Bouke Durk herdacht. Morgen zullen
we als CDA afscheid van hem nemen. Vandaag staan wij als gemeenteraad stil bij zijn overlijden.
Volgende week maandag nemen zijn gezin en zijn familie afscheid van hem tijdens een besloten begrafenis. En volgende week vrijdag nemen we als politiek en samenleving afscheid van hem in een
herdenkingsbijeenkomst in het Atlas Theater. In zijn Atlas Theater.
Het drietrapsmodel van Bouke Durk: gezin en familie, CDA en politiek, politiek en samenleving. In de
raadsvergadering van 16 februari zat Bouke Durk zoals altijd op zijn stoel achter de collegetafel. Hij
beantwoordde de vragen in het vragenhalfuur. Goed voorbereid, rustig, maar ook gedecideerd. 'Dit is
mijn antwoord en daar moet u het mee doen', straalde hij uit. Maar altijd zoekend naar de verbinding,
het compromis. Ik citeer daarvoor het Dagblad van het Noorden van hedenochtend: 'Hij was niet iemand die met plezier de confrontatie opzocht. Hij ging liever in harmonie met anderen op zoek naar
haalbare oplossingen. '
Kortom, het was 16 februari een gewone raadsvergadering. Op vrijdag 10maart, dus nog geen zes weken geleden, kreeg ik laat in de middag een sms van onze wethouder. 'Is het mogelijk dat ik je even
kan spreken vandaag? Het liefst bij mij thuis. Lukt het om halfnegen?' Dan weet je dat het écht ergens
over zal gaan. In dat gesprek werd duidelijk dat er sprake was een vrijwel definitieve diagnose.
De maandag erna was de feestelijke installatie van onze nieuwe burgemeester. Een installatie waar
Bouke Durk en Inge zichtbaar van genoten. En voor ons werd zichtbaar dat onze Bouke Durk ernstig
ziek was. Het zou de laatste keer zijn dat hij op die stoel zat. Van dat laatste was hij zich nog niet bewust. De vrijdag erop meldde hij nog aan de fractie: 'Tussen de medische en privébedrijven door, heb
ik iedere dag toch een paar uurtjes mogen werken. Dat is fijn. ' Tekenend voor Bouke Durk. Hij had
plezier in zijn werk. Hij genoot van politiek. Van het functioneren in en voor de samenleving.
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Bouke Durk heeft vijftien jaar lang zonder onderbreking in deze raadszaal gefunctioneerd. In 2002
begonnen als raadslid, vanaf 2008 als raadslid en fractievoorzitter en de laatste vijf jaar als wethouder.
Hij had in die laatste rol geen gemakkelijke start. Halverwege de raadsperiode een wethouderspost
overnemen en meteen een aantallastige dossiers op het bord. Maar Bouke Durk leerde snel. Heel snel.
En ook in dat proces bleef hij zichzelf. Altijd met hart voor de zaak, maar met nog meer hart voor de
mens. Met eindeloos geduld, weloverwogen, maar ook met zelfvertrouwen. 'Je doet het voor de mensen, je doet het voor de samenleving.' Al is die samenleving zich daar niet altijd van bewust. Al is de
kritiek niet altijd mild. En soms zelf volkomen onterecht. Bouke Durk was daarin de belichaming van
het Rijnlandse model: overleg, consensus en samenwerking.
Een manier van werken die in zijn tweede periode als wethouder nog beter tot zijn recht kwam. Onderwijs, voorscholen en kinderopvang, jeugdzorg, cultuur, erkende overlegpartners en burgerparticipatie. Het paste hem als eenjas. Niet op de voorgrond, maar wel betrokken.
De raad van Emmen, hier in vergadering bijeen, heeft dit ontwikkelingsproces van Bouke Durk mogen
meemaken en ervan mogen profiteren. Van bestuurslid L TO Noord tot wethouder van en voor de samenleving. Wij mogen als raad de herinnering aan Bouke Durk Wilms, wethouder Wilms, een bevlogen man, met ons meedragen.
Het leven is harder dan de politiek: er komt geen tweede termijn. Wij nemen afscheid van een wethouder. Maar zij nemen afscheid van een vader, een echtgenoot, een broer, een zoon. Wees straks tijdens onze stilte in gedachten even bij hen. Ieder op zijn of haar eigen manier. Stil bidden of een stille
vloek: het ligt heel dicht bij elkaar.

De voorzitter: Dank u wel. Mag ik u nu verzoeken om, indien mogelijk, te gaan staan voor een minuut stilte?
[Eén minuut stilte.]
De voorzitter: Het is een beetje raar om nu toch maar even door te gaan. Daar hebben we het uiteraard wei over gehad. Het voorstel is om nu toch even een heel korte agenda af te handelen en daarna
de vergadering te beëindigen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan, wellicht ook nog het condoleanceregister kunnen tekenen en nog eens wat doorpraten over dat wat er gebeurd is in dezen.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Hoogeveen, de heer Beekhuis en de heer Slijepëevié. En wethouder Arends is met vakantie: hij is in Londen.
Vaststelling agenda
De voorzitter: Ik stel voor om het met deze agenda, deze korte agenda, te doen.
A2.

Vragenhalfuur

De voorzitter: Dan hebben we in hetzelfde kader het volgende bedacht. Er waren wat vragen gesteld
voor het vragenhalfuur. Meneer Hoek van D66 heeft vragen gesteld over de uitbreiding van diverse
toegezegde beleidsstukken van het college en over de veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden
aan de brug in Noordbarge. En mevrouw Hummel heeft vragen gesteld over de in haar ogen rigoureuze bomenkap binnen de gemeente.
Wij hebben even overlegd met de betrokken fracties en die zijn ermee akkoord om, nadat we deze onderwerpen genoemd hebben, deze vragen vervolgens schriftelijk te beantwoorden. De raad krijgt hierover dus nog een schriftelijke reactie.
A3a.

Notulen openbare raadsvergadering

van 13 maart 2017

De notulen van de raadsvergadering van 13 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
A3b.

Notulen openbare raadsvergadering

van 30 maart 2017

De notulen van de raadsvergadering van 30 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
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A4.

Tussentijdse
Vervoerplan

evaluatie beleidsdocument
2012-2020'

'Oog voor Mobiliteit,

Gemeentelijk

Verkeer-

en

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onder Dr. A4 vermelde raadsvoorstel
met algemene stemmen aangenomen.
A5.

Vaststelling Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal

NZ 228'

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onder Dr. A5 vermelde raadsvoorstel
aangenomen, waarbij de fractie van het CDA geacht wordt tegen te hebben gestemd.

BI.

Mededelingen en lijst A 'Ingekomen stukken'

De voorzitter: Er zijn geen mededelingen.

B2.

Sluiting

De voorzitter: Daarmee kan ik deze raadsvergadering besluiten.
Nogmaals, ik nodig u uit om met elkaar nog in gesprek te gaan over datgene waar we eigenlijk vandaag bij elkaar zijn gekomen. Er waren natuurlijk wat inhoudelijke punten, maar de droevige aanleiding van gisteren gaf ook alle aanleiding om de vergadering niet alleen in te korten, maar ook met elkaar erover in gesprek te gaan. Ik nodig u daarvoor uit.
Ik wijs nogmaals op de bijeenkomst die we volgende week vrijdag hebben in het Atlas Theater vanaf
15.00 uur, zodat we dan stil kunnen staan bij het overlijden van Bouke Durk Wilms, in het verlengde
van de mooie woorden van de heer Oldenbeuving - dank u wel daarvoor.
De vergadering is gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 24 mei 2017,
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