
Voorzitter, 

U kunt de raadsvergaderingen voortaan beter op woensdag plannen; woensdag gehaktdag.  
Alweer dat hakblok en alweer mijn hoofd...  Zo tikt de tijd die zo broodnodig is om alle 
belangrijke zaken die op ons afkomen aan te pakken, weg….  In deze gemeenteraad zitten 
enkele raadsleden die het beroep van slager zijn misgelopen. 

Voor de zoveelste keer gaat het niet om de inhoud maar om een persoon.  De beste stuurlui 
staan aan wal, zegt de volkswijsheid. Waarom ben ik zo naïef te denken dat de hele raad 
hetzelfde doel heeft, namelijk het beste resultaat voor de burgers van Stein. Zoveel mogelijk 
mensen toerusten voor de arbeidsmarkt. Begeleiden van mensen die dat niet zelfstandig 
kunnen. Maar steeds opnieuw kom ik tot de ontdekking dat de oppositie een ander doel 
heeft, namelijk om zoveel mogelijk wethouders te laten struikelen. Gerekend over de jaren 
dat ik zelf politiek actief ben in Stein ben ik nummer 5.  En dan heb ik het nog niet over de 
wethouders die in de val meegezogen zijn. Alle aanleiding om Stein aan te melden bij het 
Guiness Book of Records. Mijnheer Meijers, Elsloo zal trots op u zijn. 

Want in alle vijf gevallen stond de heer Meijers aan de basis, maar was zo sluw om anderen 
de kastanjes uit het vuur te laten halen. Meer dan 40 jaar Steinse politiek leidt kennelijk tot 
bedrijfsblindheid, al heeft dat meer te maken met niet willen zien dan niet kunnen zien.  Want 
waarom heeft de heer Meijers, wanneer hij het allemaal toch het beste weet, maart 2010 niet 
zélf  de verantwoordelijkheid genomen?  Waarom is de heer Meijers, met zijn superieure 
oordeel, niet zelf wethouder Vixia geworden? Dan had hij nu als slager zijn eigen vlees 
kunnen keuren. 

Al die krokodillentranen over de arme werknemers van Vixia, terwijl u intussen Vixia steeds 
meer in diskrediet brengt. En, terwijl juist nu alles op alles moet worden gezet om samen met 
de regiogemeenten het bedrijf overeind te houden, verdoet u kostbare tijd met ‘blufpoker’ ten 
koste van diezelfde Vixia-werknemers. 

En dan de heer van de Avert van D66, die bij de laatste verkiezingen het verbeteren van de 
Steinse bestuurscultuur hoog in het vaandel had. Diezelfde mijnheer van de Avert laat zich 
verleiden tot de ‘afrekencultuur’ die hij maart 2010 nog zo verwerpelijk vond. Mijn moeder zei 
altijd; “Wie met pek om gaat, wordt met pek besmeurd”. En mijn moeder was een wijze en 
begripvolle vrouw. 

Mijnheer Meijers, in de vorige raadsvergadering vroeg u naar de GR-notulen. Uit die notulen 
zou volgens u af te leiden zijn of ik me werkelijk sterk had gemaakt voor de gemeente Stein. 
Ik wees er u toen op dat de notulen niet woordelijk zijn en meer het karakter hebben van een 
besluitenlijst. Luistert u het laatste stukje van de band nog maar eens af . Maar dat was 
kennelijk teveel gevraagd. Ik heb nog overwogen om de band van de vergadering woordelijk 
te laten uittypen. Het heeft geen zin. Want wat u niet wilt horen, wilt u ook niet lezen. Uw 
gepreek duldt geen tegenspraak. 

 

 

 

 



Voorzitter, 

De afgelopen jaren heeft het College veelal als een team gefunctioneerd. De eenheid binnen 
de coalitiepartijen was helaas soms zoek. Dan heb ik het niet over de VVD en Steins Belang.  

17 november was er het interpellatiedebat over Vixia. Daarna heeft een raadsmeerderheid 
het vertrouwen in mij uitgesproken.  

Afgelopen maandag werd ik geconfronteerd met het persbericht van de oppositiepartijen 
over de GR-notulen waaruit zou blijken dat ik me niet voor de belangen van Stein zou 
hebben ingespannen. 

Niet alleen werp ik dat verwijt verre van mij, het kan domweg niet uit de notulen worden 
afgeleid. Dat geldt voor mijn inspanningen even goed als voor de inspanningen van mijn 
collega-wethouders in de GR. Deze (interpretatie van de) notulen wordt nu door de 
oppositiepartijen aangegrepen om de discussie van vorige maand nog eens over te doen. 
Dat zou nog tot daaraan toe zijn, wanneer een nieuw verzoek voor een interpellatiedebat op 
basis van de interpretatie van de notulen niet zou worden ondersteund door onze 
coalitiepartner DOS. Dit terwijl het voltallige college dinsdag nog het vertrouwen in mij heeft 
uitgesproken. 

In het coalitieoverleg van eergisteren heb ik er geen misverstand over laten bestaan dat – 
wanneer een meerderheid daarvoor is –  ik het debat niet uit de weg ga, maar dat het dan 
meteen mijn laatste debat zal zijn. Uit het feit dat men toch instemt met het interpellatiedebat 
kan ik niets anders concluderen dat DOS het vertrek van mij als wethouder wil 
bewerkstelligen. Dit heeft me doen besluiten om me niet meer opnieuw over hetzelfde 
onderwerp waar ik de steun van de coalitiepartijen al voor had gekregen te debatteren, maar 
meteen met een verklaring te komen. 

Toen het CDA in april 2010 – gedwongen door interne strubbelingen - de stekker uit de 
coalitieonderhandelingen trok, heeft DOS met hangende pootjes voor de tweede keer bij de 
PvdA aangeklopt.  Een maand eerder hadden we vriendelijk bedankt voor het aanbod om 
gedoogpartner te zijn. De PvdA heeft DOS bij die gelegenheid duidelijk te verstaan gegeven 
dat we ons geen tweede keer lieten piepelen. Daaraan wenst de PvdA en wens ik me te 
houden. Mijnheer Claessen, dit is de tweede keer! Wanneer DOS meer vertrouwen heeft in 
de oppositie dan in zijn coalitiepartner PvdA – en dat blijkt uit zijn steun voor het 
interpellatiedebat - dan wordt een grens overschreden. 

April 2010 erfde ik het Vixia-dossier van wethouder Feij van DOS. Acht jaar lang heeft de 
heer Feij Vixia onder zijn hoede gehad. Het raakt me diep dat ik vandaag, na anderhalf jaar, 
door datzelfde DOS met Luc Feij op Vixia wordt afgerekend. Daaruit trek ik de conclusie. 
DOS betoont zich een onbetrouwbare partner. Van deze coalitie wil ik als wethouder geen 
deel meer uitmaken.   

Ik had mijn taak graag volbracht, maar ik zie geen mogelijkheid meer om dit te doen. Als ik 
het wethouderschap niet kan vervullen op een manier die bij mij past en waarin ik mijzelf kan 
blijven, dan is het beter om te stoppen. 

 



Mijn motto is en blijft: Wil je snél ergens komen, dan ga je alleen. Wil je vér komen, 
dan ga je samen. 

Ik wilde vér komen met het regionale arbeidsmarktbeleid en met Vixia. Beide zijn het typisch 
onderwerpen die regionale samenwerking vereisen. De afgelopen anderhalf jaar heb ik 
ondervonden dat het in Stein, wat regionale samenwerking betreft, vaak bij woorden blijft. 
‘Samenwerken’  in mijn visie is gezamenlijk naar een doel toe werken en samen het resultaat 
delen; is elkaar wat gunnen. ‘Samenwerken’ is niét dat de ene partner de successen krijgt en 
de andere partner de verliezen. 

In de Regionale Stuurgroep Arbeidsmarktbeleid en de GR Vixia hebben de regiogemeenten 
een gezamenlijk doel. Helaas worden die doelen niet altijd gedragen door alle 
gemeenteraden. Op deze manier zullen we niet ver komen. Het is meer een Echternachter 
springprocessie. 

Rest mij alle ambtenaren te bedanken die mij de afgelopen jaren hebben ondersteund. 
Zonder hen had ik dit niet gered. Ook van hen wordt veel gevergd. Ook voor hen is het 
frustrerend dat hun harde werken niet tot het gewenste resultaat leidt. 

Mijn collega-wethouders wil ik bedanken voor alle steun. We waren het niet altijd met elkaar 
eens, maar discussie voer je binnenskamers en als college straal je eenheid uit. 

Ik neem  afscheid van de Steinse politiek en zal niet terugkeren in de Raad. Het is niet goed 
dat ex-wethouders in de gemeenteraad plaatsnemen. Oud-wethouders menen het vaak 
beter  te weten en lopen de zittende wethouders voor de voeten. Het probleem van Stein is 
dat er veel teveel ex-wethouders in de raad zitten. Dat belemmert ernstig de vooruitgang. In 
ieder geval pas ik ervoor de zoveelste rancuneuze ex-wethouder te worden. 

Alle burgers van Stein dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle steun de 
afgelopen jaren. Ook de gemeente Stein wens ik alle goeds. Want Stein wil je zien!!  (Alleen 
op donderdagavond even niet) 

Ik wens iedereen prettige kerstdagen. 
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