CONCEPT

VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
25 maart 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, F.G.A. Hurkmans, P.W.J.M. van de Ven–Schriks, P.P.M. Bakens, J. Bazuin, A.W. van Egmond, H.L.M. Span, P.M.H. BerkersLemmen, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van
den Boomen, J.G. Janssen, N. Hagelaar-Koppens, A.H.H. Beniers
de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

-

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 11 maart 2014
3.
Ingekomen stukken waaronder brief Centraal Stembureau en mededelingen
4.
Onderzoek geloofsbrieven van de gekozen raadsleden
5.
Afscheid gemeenteraad 2010-2014
De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat het een bijzondere raadsvergadering is waarin onder andere afscheid wordt genomen van de vertrekkende
raadsleden.
Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en eventuele hoofdelijke stemmingen
zullen aanvangen bij het lid Bazuin van de fractie VVD.

Agendanummer 14.03.01 Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan dat de fractie D66-HvA in de gelegenheid wordt gesteld om
nadere inlichtingen te vragen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van
door haar gestelde vragen over groot onderhoud bij zwembad de Schop. Deze zijn
binnen de termijn van beantwoording voorzien. Conform het reglement van orde kan
de indiener deze nadere inlichtingen vragen na behandeling van alle agendapunten.
Gezien de aard van de vergadering is het voorstel aan de raad om dit punt als eerste
te behandelen. De raad kan daarmee instemmen.
De agenda wordt daarmee vastgesteld.
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De fractie D66-HvA heeft vragen gesteld over het groot onderhoud bij zwembad de
Schop. De gestelde vragen zijn beantwoord. De belangrijkste vraag ging over het
luchtverdelingssysteem. Voor deze investering van 120.000 euro heeft de raad geen
apart besluit genomen. De fractie vraagt of het hier gaat om onderhoud of investering. Indien het een investering betreft, dan had het voorstel aan de raad voorgelegd
moeten worden. De fractie maakt dit bezwaar om precedentwerking richting de toekomst te voorkomen. Ze vraagt de nieuwe raad om hier op te letten.
Wethouder Van Bussel zegt dat er sprake is van een onderhoudsinvestering, zoals
toegelicht in de verstrekte memo.
De voorzitter geeft aan dat er aandacht voor zal zijn.

Agendanummer 13.03.02 Verslag van de openbare raadsvergadering van 11
maart 2014
De griffier geeft aan dat er een wijzigingsvoorstel is ontvangen van Leefbaar Asten:
Op pagina 9, 1e alinea: “Met de secretaris van de organisatie” vervangen door “Met
de secretaris van de organisatie Someren Asten Schoon (SAS)”.
Rekening houdend met deze aanpassing en zonder hoofdelijke stemming wordt het
verslag vastgesteld.

Agendanummer 13.03.03 Ingekomen stukken waaronder brief Centraal
Stembureau en mededelingen
Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Er zijn geen mededelingen.

Agendanummer 13.03.04 Onderzoek geloofsbrieven van de gekozen raadsleden
De voorzitter geeft aan dat de raad een besluit dient te nemen om de gekozen
raadsleden toe te laten tot de raad. Daartoe is het belangrijk om de geloofsbrieven
te onderzoeken (conform artikel V4 en V12 van de Kieswet). De raad stelt hiervoor
een commissie in. Het voorstel aan de raad is om de heer Span (D66-HvA) te benoemen als voorzitter van de commissie, mevrouw Rijkers (CDA) als lid en de heer
Bazuin (VVD) als lid.
De raad stemt hiermee in.
De vergadering wordt 20 minuten geschorst.
De vergadering wordt heropend.
De commissie heeft haar werk gedaan. De voorzitter geeft het woord aan de heer
Span, voorzitter van de commissie van onderzoek geloofsbrieven.
De heer Span rapporteert dat de geloofsbrieven zijn overlegd, dat de stukken tijdig
zijn ingekomen, dat de benoemden woonachtig zijn in de gemeente Asten, dat de
benoemden niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, dat de benoemden een uittreksel
uit de Basisregistratie Personen hebben overleg, dat de benoemden voldoen aan de
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vereisten van het raadslidmaatschap zoals die zijn opgesomd in artikel 10 van de
Gemeentewet, en dat de benoemden geen met het raadslidmaatschap onverenigbare
betrekkingen bekleden zoals vermeld in artikel 13 van de Gemeentewet. Aan de raad
wordt voorgesteld om te besluiten tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden
overeenkomstig het ontwerpbesluit.
De raad van de gemeente Asten;
gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven van de op vrijdag 21 maart 2014 tot leden van de raad van de gemeente Asten benoemd verklaarden;
overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden:
gelet op artikel V4 en V12 van de Kieswet:
b e s l u i t:
toe te laten als leden van de raad van de gemeente Asten:
Martens, T.M. (Theo) (m),
Bankers, J.P.E. (John) (m),
de Groot, J.H.G. (Susanne) (v),
Leenders, J.G. (Jos) (m),
van Bussel, J.H.J. (Jac) (m),
van de Ven-Schriks, P.W.J.M. (Mary-Nell) (v),
Hurkmans, F.G.A. (Frank) (m),
Bakens, P.P.M. (Paul) (m),
van Helmond, F.C. (Frans) (m),
Beniers, A.H.H. (Ronald) (m),
Hagelaar-Koppens, N. (Noor) (v),
Huijsmans, J.C.M. (Jac) (m),
Berkers-Coolen, P.A.J.M. (Ellen) (v),
Vankan, M.J.H. (Math) (m),
Koopman, A.J. (Guus) (m),
Wever, R. (Remco) (m),
van Egmond, A.W. (Ton) (m).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten
d.d. 25 maart 2014.
De voorzitter geeft aan dat als gevolg van dit genomen besluit door de raad de gekozen raadsleden zijn toegelaten. De officiële installatie is op donderdag 27 maart
2014. Dan kan de nieuwe raad aantreden.

Agendanummer 13.03.05 Afscheid gemeenteraad 2010-2014
De voorzitter gaat staan:
“Geachte leden van de raad, wethouders, partners, familie, dames en heren belangstellenden,
Ik heet u, als raadsvoorzitter, nogmaals van harte welkom op deze bijzondere dag.
Vandaag nemen we afscheid van de gemeenteraad van de periode 2010-2014.
Overmorgen treedt de nieuwe raad aan.
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Voor mij is het de eerste keer, dat ik in Asten het einde van een raadsperiode meemaak, omdat ik op 1 december 2012 als burgemeester hier ben begonnen.
Officieel wordt van alle 17 raadsleden afscheid genomen, maar u begrijpt, dat ik mij
nu in het bijzonder richt op het afscheid nemen van zeven raadsleden, die niet meer
deel uitmaken van de nieuwe raad.
Dit aantal van zeven kan binnenkort na de coalitievorming mogelijk veranderen.
Ik bedank de raad voor de prettige samenwerking en de goede sfeer in de raad. Er
zijn de voorbije vier jaar veel besluiten genomen en resultaten bereikt. Het voert te
ver om daarop terug te blikken. Overigens heb ik dit deels, voor 2013, bij mijn
nieuwjaarstoespraak in De Klepel al gedaan.
2012 was een gedenkwaardig jaar. Asten vierde haar 800 jaar bestaan, Koningin Beatrix opende ons museum.
Er waren nagenoeg geen personele wisselingen in de raad. Wel traden een nieuwe
griffier en burgemeester aan.
Een gelijkblijvend opkomstpercentage van 59% is een indicatie, dat de kiezer vertrouwen heeft in de lokale democratie in Asten.
In mijn dankwoord betrek ik graag de burgercommissieleden, die we later op de
avond in het gemeentehuis bedanken.
Natuurlijk dank ik ook allen, die het raadswerk ondersteunen.
Vandaag is ook een bijzondere dag, omdat wij van zeven raadsleden afscheid nemen. Er verdwijnt een schat aan kennis en ervaring, in totaliteit ruim 90 jaar, dat is
gemiddeld 13 jaar per raadslid.
Dat hoge gemiddelde komt natuurlijk ook door de heren Janssen en Span.
Het is echter goed om op zijn tijd te verjongen en nieuwe kansen te bieden! Dat gebeurt in Asten.
Alle raadsleden hebben zich geweldig ingezet voor deze gemeente.
Zij voerden het woord tijdens de raads-, presidium- en commissievergaderingen of
werkten meer achter de schermen.
Voorbereiding, vergaderen of extra vergaderingen legden veel beslag op uw tijd. Ik
waardeer uw inzet en ik weet als geen ander, dat dit vaak ten koste gaat van de directe omgeving.
Dan nu het afscheid per raadslid.
De griffier heeft u daarvan al in kennis gesteld, hoe we dit doen.
Ik spreek het scheidende raadslid toe en overhandig een cadeau, met bloemen voor
de partner en er wordt een foto gemaakt.
Daarna kan de fractievoorzitter spreken en vervolgens is de gelegenheid aan het
raadslid zelf.
Vanwege de beperkte ruimte in de raadszaal en het kunnen volgen van het afscheid
door de andere belangstellenden in de publiekshal, zullen we een beetje moeten improviseren.”
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Petra Rijkers, e.v. Bakens
Voorzitter:
Raadslid sinds mei 2005 (bij tussentijds aantreden van coalitie CDA, Leefbaar Asten
en VVD), daarna 2 volle periodes raadslid, in de laatste periode zitting in de commissies Burgers en Ruimte.
Petra is als geboren en getogen Ommelse betrokken bij de gemeenschap, actief bij
kerk en parochie en in het vrijwilligerswerk.
Petra staat voor een sociaal gezicht, was altijd erg begaan met gezinnen, die het wat
minder hebben, Wajongers, e.d. Was altijd actief bij de werkgroep Ouderen en politiek van het KBO. Petra, de woensdagavond is weer 100% vrij voor korfbal.
Bedankt voor jouw inzet!
Namens CDA, fractievoorzitter Jos Leenders:
Het CDA heeft gekozen voor verjonging, maar neemt daarmee ook afscheid van ervaren raadsleden. Petra is altijd opgekomen voor de burgers die het minder makkelijk hebben, echt contact zoeken met de burger. Dat is een compliment waard. Ze
was altijd zorgvuldig in de voorbereiding. Had behoefte aan structuur, duidelijkheid.
De fractie CDA zegt namens fractie en bestuur: hartelijk dank voor je tomeloze inzet.
Petra Rijkers:
Ze heeft veel opstekers gehad en bedankt daarvoor. Ze is trots op realisatie van projecten zoals de nieuwe raadzaal, de renovatie van het industrieterrein, woningbouw
‘t Hoekske, Koestraat, appartementen centrum etc. Ook maakt haar de daadkracht
en elasticiteit van de burger trots, bijvoorbeeld door vermindering subsidie. Ze wil
echter liever vooruit kijken. De komende jaren komt er een flinke bezuinigingsslag
met name op de zorg. Mantelzorgers zijn zeer belangrijk, de aandacht voor hen ook.
Ze sprak recent een jong iemand die zijn weekendwerk kwijt was, minder geld, minder vakantie etc. Dus investeren in het Florapark is vooruit kijken, het bieden van
werkgelegenheid zeer belangrijk. Tot slot is ze blij met de steun van de raad voor
behoud van de school in Ommel. Ze hoopt dat de raad de partijen ook financieel
steunt, zodat kinderen niet uit Ommel vertrekken. Kortom er is nog meer dan genoeg om zich druk om te maken, ze zal de nieuwe raad blijven volgen.
Frank van de Kerkhof
Voorzitter:
Raadslid sinds maart 2006, 2 periodes, waarvan de laatste periode zitting in de
commissies AZ&C en Burgers.
Frank is een echte volksvertegenwoordiger, pikte veel signalen op uit de samenleving
en maakte deze bespreekbaar, bijv. de aanpak van vervallen panden. Ik ondervond
dit zelf als burgemeester ook (zuipkeet / kan dit zo maar / betrokken bij alcohol en
jeugd / mede vanwege misschien zijn eigen kinderen, die in die leeftijd zijn, ijsbaan /
jongeren willen schaatsen). Met drie kinderen is Frank een echte gezinsman. Wellicht
is hiervoor nu meer tijd. Bedankt voor jouw inzet!
Namens CDA, fractievoorzitter Jos Leenders:
Frank is een gevoelsmens, het moet uit zijn hart komen anders is het niet van Frank.
Bijv. drinken jeugd, aanpak verkrotte panden, aanplakken rioolgemaal- en elektriciteitskasten. Het aanplakken van folders is een stuk lastiger geworden door het aanbrengen van een speciale coating. Het CDA zal aandacht blijven besteden aan het
belang van deze gevoelskant in de fractie en de politiek. Frank bedankt.
Frank van de Kerkhof:
Het CDA koos voor verjonging, een onverkiesbare plek was voor hem geen optie.
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Eigenaren binnen de centrumring moeten aangesproken kunnen worden op onderhoud, ook via de politiek. Verkrotting/verpaupering panden, het ‘gat van Jac Thijssen
en Anneke de Bruin’. Hij is trots op de acht jaar in de raad. Zijn conclusie is dat de
sfeer over het algemeen prima was. De eerste vier jaar was het meest interessant,
alles was nieuw. Hij is trots op het ingediende initiatiefvoorstel. Hij blijft de politiek
volgen. Hij spreekt een woord van dank uit aan alle medewerkers van het gemeentehuis, in het bijzonder Chris Verborg en Mariette van Erp. Ook alle commissieleden,
college, burgemeester en alle kiezers. Dankwoord ook aan eigen gezin.
Jan Bazuin
Voorzitter:
Raadslid sinds maart 2006, 2 periodes, waarvan de laatste zitting in commissies Burgers en AZ&C. Als fractievoorzitter lid van presidium en betrokken bij benoeming
griffier en burgemeester.
Jan, begin 2013 was voor jou, vanwege de gezondheid een moeilijke periode. Je was
door het herseninfarct beperkter. Buitengewoon knap, hoe jij je daarover heen zette.
Compliment! Jij was heel pragmatisch en kort van stof. Jij kon op gezette tijden ook
verrassend uit de hoek komen. Je verkondigde duidelijk jouw mening.
Je had goede contacten en betrokkenheid vanuit je werk in agrarisch management
advies, en vanuit o.a. de Rotary en Rabobank. Als voorzitter van een beleggingsclub
word je in beleggingskringen als een expert gezien, dus Jan, blijven doen.
Het initiatiefvoorstel met betrekking tot tussentijdse toelating van burgercommissieleden kan mede op jouw conto worden geschreven.
Bedankt voor jouw inzet!
Namens VVD, Ton van Egmond:
Ton geeft aan dat zij het echt samen hebben gedaan de afgelopen jaren en samen
met de fractie. Kwaliteit van Jan is om zaken kernachtig samen te vatten. Voor de
VVD heeft hij heel veel betekend. Jan is geen slachtoffer geworden van verjonging,
maar de fractie heeft een restzetel gemist. Ton zal het enthousiasme en de ervaring
van Jan missen in de raad. Hij spreekt de hoop uit dat die ervaring binnen de fractie
nog goed gebruikt kan worden. Er moet hem wel iets van het hart: de VVD heeft
ruim zes jaar gepraat over de Deken van Hout school, dus hoezo kort van stof? Hij
bedankt Jan voor de collegialiteit en samenwerking. De raad zal jouw humor gaan
missen. De VVD fractie niet, want we gaan gewoon door.
Jan Bazuin:
Vindt het jammer dat na acht jaar raad nu een einde aan deze periode komt. Helaas
geen twee zetels voor de VVD. Constructieve voorstellen voor Asten en haar inwoners konden altijd rekenen op VVD steun, hij hield niet van oppositie om het oppositie voeren. Hij wenst Ton sterkte, dat zal hij nodig hebben. Alle raadsleden, burgercommissieleden wil hij bedanken voor de samenwerking, ook de griffier, en ambtenaren, wethouders en burgemeester. En veel succes de komende jaren.
Harry Span
Voorzitter:
Helaas is echtgenote Coby verhinderd wegens ziekte.
25 jaar raadslid! De felicitaties bij het 25-jarig jubileum per 1 februari 2014 zijn op
dat moment gedaan. Ook heeft Harry in maart 2006 een Koninklijke onderscheiding
ontvangen.
Deze periode lid van de commissies Ruimte en AZ&C, als fractievoorzitter lid van
presidium, betrokken bij benoemingen griffier en burgemeester. Gepensioneerd, en
tal van nevenfuncties: voorzitter golfclub ’t Woold, vice-voorzitter St. Jorisgilde Asten, voorzitter Ledenraad Rabobank. Bijzondere band met Curacao.
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Harry heeft zijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft dit met
veel plezier gedaan. Meestal met zakelijke argumenten en altijd een luisterend oor
voor de burger. De voorzitter heeft Harry leren kennen op een VNG-congres, Harry is
een congrestijger. Ook ambitie voor het dragen van de ambtsketen. De voorzitter
heeft grote bewondering voor zijn maatschappelijke deelname in het verenigingsleven. Deze lokale beschikbaarheid siert de heer Span.
De voorzitter wenst de heer Span en zijn familie alle goeds toe. Bedankt voor jouw
inzet!
Namens D66-HvA, Nelly Berkers-Lemmen:
Ze neemt letterlijk en figuurlijk haar pet af voor Harrie. De fractie D66-HvA kan altijd
op Harry’s inzet rekenen. Een democraat in hart en nieren. Onwijs leuk vond ze het
om samen met Harry de afgelopen vier jaar dit te hebben mogen doen.
Harry Span:
25 jaar raadswerk, afscheid met gemengde gevoelens. Hij wil Nelly bijzonder danken
voor haar woorden. Als fractie is de partij al jaren een stabiele factor. Twee nieuwe
raadsleden worden a.s. donderdag geïnstalleerd. Het is een boeiende periode geweest, voorbeelden te over, hoogte- en dieptepunten. Een gemeenteraadslid steekt
er veel tijd in als je de ambitie hebt om het heel goed te doen. Besluiten van een politicus worden niet altijd in dank afgenomen door burgers. Toon als raadslid dat je
een rechte rug hebt is de boodschap van Harry. Het werk van een raadslid wordt ook
steeds complexer. Deregulering is het motto, meer taken met minder geld. De politiek kan zowel een dankbaar als een ondankbaar gevoel geven, onvoorspelbaar. De
fractie pleit voor schaalvergroting, hetzij door fusie of samenwerking. En dat is mogelijk met behoud van eigen identiteit.
Hij heeft veel contact met burgers gehad, dat maakt het werk boeiend. Je moet oog
hebben voor specifieke omstandigheden. Veel samengewerkt, dank aan de raadsleden en burgercommissieleden. Hij kan terugkijken op samenwerking met zes burgemeesters, zes gemeentesecretarissen, vele ambtenaren waarmee hij goede contacten heeft gehad, en een griffier waarvoor hij veel begrip en bewondering heeft. “Mariette en Chris bedankt voor de samenwerking. Jan en Nico bedankt, jullie zijn de jus
op het gebeuren.” De laatste reguliere raadsvergadering was een dieptepunt. Ze wil
de nieuwe coalitie veel wijsheid toewensen, en dit soort situaties voortaan voorkomen. Betrek de oppositie erbij. Ook Nelly wil hij bedanken voor haar inbreng en fijne
samenwerking, pittige discussies etc. Samen met Remco en Guus die nu beiden
raadslid worden komt er nieuw elan in de nieuwe raad. Veel succes aan de nieuwe
raad. Bedankt.
Nelly Berkers-Lemmen
Voorzitter:
Raadslid sinds maart 2010, zitting in de commissies Burgers en Ruimte.
Nellie, jij bent destijds vanuit de DAS vrouwen in het gemeentehuis van Deurne geengageerd geraakt met de politiek en vervolgens gescout door D66-Hart voor Asten.
Ik moest als raadsvoorzitter altijd goed opletten, omdat er twee dames Berkers in de
raad zitten. In de raad werd de spreektijd in de fractie verdeeld.
Woonachtig in Ommel, met een bestuurlijke opleiding, als moeder van 3 kinderen, en
echtgenoot Wim Berkers, werkzaam in de buitendienst van de gemeente Asten, heb
je je bijdrage geleverd. Bedankt voor jouw inzet!
Namens D66-HvA, fractievoorzitter Harry Span:
Harry heeft bij zijn reactie Nelly al bedankt.
Nelly Berkers-Lemmen:
Iedereen bedankt en heel veel succes in de nieuwe raadsperiode.
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Maarten van de Boomen
Voorzitter:
Raadslid sinds maart 2006, de laatste periode lid zitting in de commissies Ruimte en
AZ&C. Deskundig op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en bijzonder betrokken
bij bomen, woordvoerder ten aanzien van de dynamische termijnkalender en de lijst
van toezeggingen, en recent nog het initiatiefvoorstel zwerfafval.
Maarten, ik weet nu niet zeker, hoe de coalitievorming zal verlopen, maar ik sluit niet
uit, dat jij binnen afzienbare tijd terugkeert in de nieuwe raad. Het risico voor mijn
inschatting wil ik lopen. Daarom hou ik het qua afscheidswoord hierbij. Wel bied ik
het cadeau en de bloemen aan en bedank jou voor jouw inzet!
Namens Leefbaar Asten, fractievoorzitter Math Vankan:
Hij hoopt dat Maarten het beeldje weer terug kan geven, dus goede hoop op benoeming in de nieuwe raad. Vier jaar geleden ook al een wisselbeker gehad. Stel dat
Maarten niet wordt benoemd, met jou zou veel expertise zeker op ruimtelijk gebied
dan verloren gaan. Maar daar gaat hij niet van uit. Heel hartelijk bedankt voor je
tomeloze inzet en altijd zeer zorgvuldige voorbereiding. Je doet er toe! Houdoe en
bedankt!
Maarten van de Boomen:
Hij heeft voorkeur voor de variant: het beeldje houden en dat onthouden. Het is precies het goede beeldje, met het hoofd steunend op de hand. Hij wil iedereen bedanken voor de samenwerking.
Gerrit Janssen
Voorzitter:
Raadslid sinds 1982 (8 periodes).
U bent nu onderwerp van het gesprek. Vol trots kunt u over uw kinderen vertellen,
bijvoorbeeld uw dochter in Amsterdam die ook lid van de raad wordt, wel voor de
fractie D66. Fijn dat uw vrouw en kinderen met aanhang allemaal aanwezig zijn bij
uw afscheid. 32 Jaar raadslid, dat komt niet zo vaak voor. Vandaag neemt u afscheid, een lange periode, ook een dag met een randje van de koning.
“Geachte heer Janssen, beste Gerrit, mevrouw Janssen, familieleden, dames en heren,
Vandaag neemt u, na een periode van 32 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad
van Asten. Dat is een lange periode!
Maar .. het is voor u ook een dag met een Koninklijk randje.
U, heer Janssen, wordt beloond voor uw jarenlange vrijwillige inzet in Asten én in
provincie en de regio.
Veel mensen in Asten kennen u wel, want u was van 1982 tot en met vandaag immers raadslid voor PGA / PvdA in Asten. In die periode was u -- in het monistische
stelsel -- naast raadslid 2 volle termijnen wethouder namelijk van 1986 tot 1994.
Het begon allemaal in uw studietijd. In combinatie met uw studie, bent u tot 1977
voorzitter geweest van de rechtswinkel in Den Bosch. Uw belangstelling voor de publieke zaak was gewekt. Daarna bent u werkzaam geweest in diverse bestuurlijke als
ambtelijke functies bij gemeenten.
Uw interesses liggen met name op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Dit is terug te zien in :
- uw jarenlange lidmaatschap/inzet voor het IVN Asten-Someren
- uw lidmaatschap van de provinciale commissie Natuur en Landinrichting
- uw deelname in het Dagelijks- (1994 tot 2005) en Algemeen Bestuur (2008 tot heden) van het Waterschap Aa en Maas en
- uw deelname in de initiatiefgroep van het Nationaal Park De Groot Peel (1985 tot
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1994
Daarnaast bent u van 1990 tot 2008 voorzitter geweest van de klachtencommissie
van de Stichting ORO, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost-Brabant met 1250 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers,
U bent 32 jaar met veel verve raadslid geweest. U bent het langstzittende raadslid
van de gemeente Asten en daarnaast Raadsoudste en plaatsvervangend raadsvoorzitter. In de periode 1986 tot 1994 was u 8 jaar wethouder voor de fractie
PGA/PvdA. In 1994 bent u voorzitter geworden van de fractie PGA/PvdA.
De belangrijkste overweging om al deze jaren door te gaan is en blijft aldus Gerrit
Janssen: “of je voor jezelf en voor anderen er nog een meerwaarde aan ontleent of
toevoegt”. Ik sluit me daar graag bij aan.
Een hele belangrijke succesfactor van u zijn uw persoonlijke eigenschappen: u bent
zeer gemotiveerd, voorstander van de “vrije gedachtenwisseling”, betrokken bij de
politieke zaak, u gaat de discussie niet uit de weg en probeert een vraagstuk vanuit
meerdere perspectieven te benaderen en daarmee andere bestuurders voor een bepaalde oplossing te winnen. Dat alles maakt u tot een voorbeeld voor velen.
In de politiek wordt dat ook zo nu en dan wel van een kritische kanttekening voorzien.
Heer Janssen, Gerrit,
Vanwege uw verdiensten, die niet alleen lokaal, maar zeker ook provinciaal en regionaal aanwezig zijn, heeft het Kapittel voor de Civiele Orden daarom vastgesteld dat u
kunt worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
Het is mij dan ook een eer en genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit de
Koning heeft behaagd om Johannes Gerardus Janssen te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Graag speld ik u de versierselen op behorende bij deze onderscheiding en bied u dit
boeket bloemen aan.”
Namens de fractie PGA/PvdA, Ronald Beniers:
Beste ridder Janssen, beste Gerrit, 32 jaar in een minuut samenvatten zal niet lukken. Sinds 1982 maak je deel uit van de plaatselijke politiek, veel mensen zien komen en gaan. En diverse burgemeesters. Altijd hard gemaakt voor milieu. Geen persoonlijk belang nastreven, altijd het belang van anderen dienen. Opkomen voor
zwakkeren in de samenleving. Altijd kunnen aankloppen voor advies. Hij weet het
antwoord of hij zoekt het uit. Goed advies komt daarna. En gratis juridisch advies en
bijstand. Gemeentefinanciën, ruimte, WMO, Gerrit weet er iets van af. En specialistische kennis waar de gemeente Asten veel aan heeft gehad. Wandelende encyclopedie en stronteigenwijs, bijna niet van een standpunt af te brengen. Hij luistert wel
goed. Een mentor voor veel fractiegenoten. De partij zal hem missen. Ook is Gerrit
een familieman. In 2006 had hij al willen stoppen, maar de partij deed beroep op
hem. Binnen 5 minuten, na goedkeuring via echtgenote Adele, was Gerrit akkoord.
Techniek en Gerrit gaat niet zo goed samen, een rode draad is de microfoon aan- en
uitzetten op het juiste moment. Als aandenken daarom een grote microfoon met rode knop. De gemeente Asten en de fractie PGA/PvdA verliest een bewogen politicus.
Gerrit bedankt!”

Gerrit Janssen:
Hij is ontzettend verrast door de ridderorde. Hij bedankt de betrokkenen voor hun
inzet daarvoor. Hij voelt zich over het paard getild. Hij heeft zijn raadsperiode be-
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schouwend doorlopen en zich gerealiseerd dat meer dan de helft van het leven dit
huis zeer centraal heeft gestaan. Hij heeft geen moment de behoefte gehad om afscheid te nemen. Met veel plezier deze periode vol gemaakt. Hij is het nooit beu geweest. Werk in de raad is geen saaie bedoeling, er komen veel emoties bij kijken.
Veel veranderingen staan er voor de boeg: decentralisaties, het Rijk verkleint de portemonnee hierbij, is ook voor Asten een risico. Samenwerking, herijking gemeentefonds etc. Duurzaam, leefbaar, voldoende ondernemend aan de slag. Elders kan hij
trots vertellen over Asten. Er is 1 raad in Asten en 1 college die het samen moeten
doen. Voldoende kritische massa in de oppositie is nodig in de raad. De coalitie moet
daar ook oog voor hebben. Het debat maakt de politiek leuk. Hij heeft een hele fijne
tijd gehad. Vele mensen leren kennen. Hij wenst de nieuwe raad heel veel succes.
Ook dank voor de steun uit de organisatie, met name de beide griffiers, en ook de
beide gemeenteboden en voorganger Martin Joordens. Zoek de democratie steeds op
is zijn laatste boodschap. Het gaat u goed.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Iedereen is uitgenodigd voor het informele vervolg in de hal van het gemeentehuis.
De voorzitter vraagt daarbij om 22.45 uur nog een formeel momentje om de burgercommissieleden te bedanken.

Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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