Notulen van de extra raadsvergadering van de gemeente Nieuwkoop gehouden op donderdag
13 december 2007 om 18.30 uur in de raadzaal te Nieuwveen, ter gelegenheid van het afscheid van
burgemeester D.M. Boogaard
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Op uitnodiging van
de raad aanwezig:

de heer D.M. Boogaard
de heer E.R. van Holthe
de heer J.A.G. Aartman (MPN)
(tevens plaatsvervangend voorzitter)
mevrouw M.G.J. Aartman (MPN)
de heer W.J.M. Akerboom (MPN)
de heer G.A.H. Elkhuizen (MPN)
de heer S.A.M. Leliveld (MPN)
de heer A. van Putten (MPN)
de heer L.J.J. Visser (MPN)
de heer J. van der Vlugt (MPN)
de heer A. de Bos (CDA)
de heer J.H. van den Bos (CDA)
mevrouw N.H.M. Oosterhof-Heemskerk (CDA)
de heer A.H. Smit (CDA)
de heer P.W.J. Stokman (CDA)
de heer J. Hardenberg (VVD)
mevrouw V.H.M. Lafère (VVD)
de heer G.J. Mur (VVD)
de heer F.A. Paymans (VVD)
de heer B. Dors (Progressief 2007)
de heer C.Q.M. Hagenaars (Progressief 2007)
de heer C.J.P. van Belzen (SGP/CU)
de heer H.J. Brouwer (wethouder)
de heer N. Jonker (wethouder)
mevrouw E. van Leeuwen-Koster (wethouder)
mevrouw A.J. Schrama-van Kessel (wethouder)
de heer drs. J.L.M. Tersteeg (wethouder)

M.k.a:

de heer J.C. de Jong (CDA)

Verslag:

mevrouw I.L. Vos (Notuleerservice Nederland)

De voorzitter verzoekt om een moment van stilte. Hij verzoekt om mede te gedenken het overlijden van
oud-wethouder van Ter Aar, de heer J. Born.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. De heer De Jong is afwezig in
verband met een operatie.
De voorzitter geeft de leiding van de vergadering in handen van plaatsvervangend voorzitter de heer
Aartman (hierna te noemen: voorzitter).
De voorzitter vertelt dat er vanavond sprake is van een bijzondere vergadering, die voornamelijk bestaat
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uit toespraken.
2.
Toespraken
De voorzitter geeft het woord aan de volgende personen:
De heer Van Hoorn spreekt namens de politie.
De heer Van Hoorn stelt het zeer op prijs het woord te mogen richten tot de burgemeester, een
bondgenoot in het streven naar een samenleving waarin mensen zonder angst kunnen wonen en leven.
De burgemeester is ook een bondgenoot van de teamchef Alkemade en zijn collega’s.
Spreker herinnert zich zijn eerste gesprek met de burgemeester in februari 2004. De heer Boogaard zou
hooguit twee jaar als overbruggingsburgemeester werkzaam zijn in Nieuwkoop. Het werden vier jaren.
Spreker blikt terug op een plezierige samenwerking. In Nieuwkoop is onveiligheid geen problematiek die
alle aandacht van de politie en het gemeentebestuur opeist. Nieuwkoop is een prachtige gemeente.
Niettemin gebeurt er meer dan men ziet. De burgemeester weet dat. De burgemeester krijgt wekelijks
inzicht in alle activiteiten van de politie. Het is van groot belang dat de politie zich gesteund weet door het
bevoegd gezag.
Burgemeester Boogaard luisterde uitermate genuanceerd als er een klacht binnenkwam over een
politieoptreden. Hij velde zijn oordeel, maar de politie voelde zich gesteund. De burgemeester trok hard
aan het horecaconvenant. Hij schroomde niet om een buitenfeest te verbieden, omdat de
randvoorwaarden onvoldoende waren zeker gesteld. Hij nam zijn verantwoordelijkheid binnen de
gemeenteraad. Op het gebied van integrale veiligheid wist hij wat te doen.
In zijn eerste gesprek met de politie sprak de burgemeester zijn zorg uit over de wijze waarop openbare
orde en veiligheid waren geregeld. In de nieuwe gemeente is alle aandacht voor deze aspecten
verzekerd. Een en ander leidde tot een gedragen integraal veiligheidsbeleid. De politie heeft veel
waardering voor deze ontwikkeling. Veiligheid is niet voor de politie alleen.
De politie zal burgemeester Boogaard missen. U onderscheidde twee jongedames voor het redden van
een mensenleven. Een medewerker van de politie ontving een koninklijke onderscheiding van de
burgemeester. De politie gunt de burgemeester zijn rust en ontspanning.
Zijn bijdrage binnen het districtscollege deed er toe. Vertrouwen in elkaar is voor de burgemeester een
belangrijke bouwsteen om tot goede resultaten te komen.
De politie wenst de heer Boogaard, zijn echtgenote en zijn familie een periode van gezondheid en
welverdiende rust toe. Met een goed boek in de hand en het schild van het korps Hollands Midden
tegenover zich kan de heer Boogaard terugdenken aan de samenwerking.
APPLAUS
De heer Zuiddijk spreekt namens de brandweer.
Burgemeester ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week en 366 dagen per jaar. De winkel van een
burgemeester kent geen sluitingstijd. Het aantal sprekers is symbolisch voor de vele functies die een
burgemeester heeft te vervullen. Zo ook de functie van opperbevelhebber bij de brandweer. Het is vooral
deze functie waarin het ontbreken van sluitingstijden wordt gevoeld.
Een burgemeester heeft vele rollen te vervullen zoals: eerste burger, beslisser, voorzitter van het college
van B en W, voorzitter van de gemeenteraad, belangenbehartiger, benutter, waarbij de crisis wordt
opgevat als een kans. In de ene rol behoort men het hoofd koel te houden, terwijl men in de andere rol
inlevingsvermogen moet bezitten en warmte dient te tonen.
Als burgemeester ben je ook portefeuillehouder, welke binnen een krimpende begroting de extra uitgaven
van de brandweer moet verdedigen tegenover andere bezigheden en uitgaven van de gemeenteraad.
Er zal geen twijfel bestaan over de breedte en diepte van het vak van burgemeester.
Vanavond wordt afscheid genomen van een burgemeester die het vakmanschap bezit, waardoor hij met
alle rollen kan omgaan. Rustig, wijs en ervaren, meer luisterend dan pratend, maar zeker niet op de
achtergrond blijvend als een bijdrage moet worden geleverd.
De brandweer kende de heer Boogaard als een burgemeester met een rood hart. Nut en noodzaak van
het korps, met bedrijfszekere spullen, stonden bij burgemeester Boogaard niet ter discussie. Hij spande
zich in om uit te leggen dat extra investeringen noodzakelijk zijn.
De heer Boogaard begreep dat hij als brandweerwerkgever de vrijwillige brandweerman en -vrouw
voorzieningen verschuldigd is, zodat zij veilig hun werk kunnen doen.
De heer Boogaard was betrokken en stelde het op prijs, ongeacht het tijdstip, om op de hoogte gehouden
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te worden van het verloop van zaken. Dat voelt goed. Dat is een onderdeel van de waardering die een
brandweerpersoon nodig heeft. Waardering die een belangrijke bijdrage levert aan de binding van vrijwillig
personeel met de organisatie.
Een dergelijke taak kun je niet alleen vervullen. Daar hoort een partner bij die je steunt. De heer Zuiddijk
twijfelt er niet aan dat mevrouw Boogaard die rol met verve heeft vervuld.
Het sluitingstijdstip van de burgemeesterswinkel is aanstaande. Burgemeester Boogaard heeft dat
verdiend. Het wordt hem gegund.
Namens de brandweer spreekt de heer Zuiddijk veel respect uit voor de wijze waarop burgemeester
Boogaard de brandweer in de achterliggende jaren heeft bediend. De brandweer wenst de heer Boogaard
een goede gezondheid en voorspoed toe.
Namens de brandweer overhandigt de heer Zuiddijk een aquarel met een aantal burgemeesterthema’s die
verbonden zijn met de brandweer.
APPLAUS
De heer Meerburg spreekt als voorzitter van de burgemeesterskring.
De heer Boogaard kwam als waarnemend burgemeester met veel ervaring. Dat was merkbaar in zijn
optreden in de burgemeesterskring en andere bestuurlijke gremia. Op de momenten dat burgemeester
Boogaard wat wilde zeggen, kwam hij direct ‘to the point’. Zijn bijdrage deed ertoe en tekende zijn wijsheid
en de ervaring die hij meebracht.
Het ambt van burgemeester lijkt alleen kommer en kwel te kennen. De heer Boogaard maakte zich niet
druk, reageerde normaal op zaken die op hem afkwamen. Hij ziet de problemen wel, maar zoekt direct
naar oplossingen.
Het is jammer dat burgemeester Boogaard de burgemeesterskring verlaat. Hij is de belichaming van een
oudere, ervaren en wijze burgemeester. Hij houdt de teugels los, maar trekt deze aan als het nodig is.
De burgemeesterskring profiteerde van de wijsheid en adviezen van burgemeester Boogaard. Hij heeft in
het kader van het samengaan van gemeenten veel ervaring opgedaan. Hij hanteerde geen opdringerige
manier van adviseren, maar was behulpzaam; een houding die de heer Meerburg in de
burgemeesterskring zeer bevallen is. Burgemeester Boogaard was het voorbeeld van velen. De
burgemeesterskring is een zakelijke kring. Er wordt vergaderd na het politieoverleg. Er wordt veel
gesproken over herindelingen en er is veel informatie uitgewisseld over dergelijke processen. Nu
Alkemade en Jacobswoude zich bezighouden met de aanstaande fusie profiteren beide gemeenten
ervan.
De heer Boogaard herinnert zich vast nog de tijd dat de burgemeesters eenmaal per twee maanden bij
elkaar over de vloer kwamen en gezamenlijk een maaltijd genoten en een borrel dronken. De
ontwikkelingen gaan door. Burgemeester Boogaard zet er een punt achter. Dat is verdiend, maar hij mag
tot zijn zeventigste doorgaan. Als hij de burgemeesterskring nog van dienst wil blijven zijn, dan is de heer
Boogaard van harte uitgenodigd.
Spreker bedankt de heer Boogaard voor zijn betekenis in de kring. Zijn vriendschap en wijsheid zullen de
heer Meerburg bijblijven.
APPLAUS
Namens de CDA-fractie richt de heer De Bos het woord tot de burgemeester en alle aanwezigen.
De heer De Bos leerde burgemeester Boogaard kennen als een ‘no nonsens man’. “Vijf minuten is vijf
minuten en klaar is klaar.” Daarentegen is burgemeester Boogaard ook een man van gevoel. Hij bouwt
graag aan relaties. Hij is een diplomatiek man. Tijdens het proces naar de herindeling heeft de heer De
Bos burgemeester Boogaard van dichtbij meegemaakt. De heer De Bos is blij dat de burgemeester zich
ermee bemoeide. Hij speelde een stevige rol.
In het begin was de heer De Bos kritisch over de structuurvisie, een idee van burgemeester Boogaard.
Achteraf zegt de heer De Bos: “Het was helemaal geen slecht idee.”
De heer Boogaard houdt van lekker eten en geniet graag van het leven. Hij genoot van Nieuwkoop. De
CDA-fractie kocht een presentje dat past bij Nieuwkoop. Voor mevrouw Boogaard is er een boeket.
Immers, achter elke sterke man staat een sterke vrouw.
Namens de CDA-fractie overhandigt de heer De Bos een mand met inhoud en een boeket. Hij bedankt
burgemeester Boogaard voor het feit dat hij toch nog een jaar burgemeester van de nieuwe gemeente
heeft willen zijn.
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APPLAUS
Namens de VVD-fractie spreekt de heer Paymans als volgt.
Men kan zien dat het een jonge gemeente betreft, want er is geen protocol voor dit soort
aangelegenheden. In het presidium werd besloten dat de heer Aartman namens de raad het woord zou
voeren bij het afscheid van de burgemeester. De heer Paymans was dan ook verbaasd toen de
fractievoorzitter van het CDA enkele woorden wisselde. De heer Paymans is op het verkeerde been
gezet, maar laat zich de mond niet snoeren.
Bij aanvang van de raadsvergadering werd hem en zijn mederaadsleden wel de mond gesnoerd. Een
minuut stilte is mooi, maar als in een vergadering ook een sterfgeval moet worden herdacht, wordt het een
moeilijke zaak.
De heer Paymans zal ophouden met het uiten van kritiek. Uiteindelijk was hij voorzitter van de
vertrouwenscommissie die de heer Boogaard naar Nieuwkoop haalde. De vertrouwenscommissie heeft
een goede keuze gemaakt, onder leiding van de commissaris van de Koningin en zijn kabinetschef.
Ook de tweede keer was de heer Paymans betrokken bij de keuze van de burgemeester na de
herindeling.
De VVD-fractie heeft in het oude Nieuwkoop een bijzonder goede samenwerking gehad met de
burgemeester. Als een fractie niet in de coalitie zit, wordt het wat moeilijker. De afgelopen periode had de
VVD-fractie minder contact met het college van B en W. Persoonlijk betreurt de heer Paymans dat zeer.
Dat is geen verwijt aan het functioneren van de burgemeester, maar het is wel jammer. De heer Paymans
is trots dat de burgemeester een familielid van de heer Paymans heeft gevraagd om hand- en
spandiensten voor hem te verrichten, waardoor het contact gehandhaafd bleef.
De strengheid van de burgemeester ging soms heel erg ver. De heer Paymans herinnert daarbij aan het
laatste moment van de raadsbehandeling van camping De Roerdomp. Uiteindelijk werkt duidelijk zijn het
meest verhelderend.
Namens de fractie spreekt de heer Paymans dank uit voor het feit dat ze onder leiding van burgemeester
Boogaard heeft mogen functioneren.
Spreker hoopt op andere gebieden nog lang van de diensten van de heer Boogaard gebruik te mogen
maken.
APPLAUS
De heer Dors voert het woord namens Progressief 2007 en gaat nader in op de vraag: hoe ervaren we de
heer Boogaard als scheidend burgemeester?
Burgemeester Boogaard verenigt veel aspecten in zich. Hij is ambitieus en gedreven, hulpvaardig en
betrouwbaar. Je kunt jouw belangen in zijn handen leggen. Hij houdt de vinger aan de pols en is geen
kille bestuurder. Hij is charmant, een levensgenieter en een cultuurminnaar. De heer Boogaard is een
knap leider, durft in het eigen vlees te snijden en onpopulaire maatregelen te nemen. Hij bekommerde
zich om de belangen van het oude Nieuwkoop.
De heer Boogaard is een man van verbindingen, want hij heeft het plassenoverlegorgaan nieuw leven in
geblazen. Hij zag kans het wantrouwen weg te nemen en alle partijen aan tafel te krijgen. Hij is een man
met visie. Bij de ontwikkeling van de structuurvisie adviseerde hij om niet af te wachten, maar om zelf aan
de slag te gaan. Hij droeg een vakvrouw, in de persoon van Riet Bakker, aan. Op de achtergrond was
daar DTT, Dick’s Denktank.
De heer Boogaard is een man van voeling houden en ideeën uitwisselen. Hij laat veel voor de gemeente
achter.
Het tijdvak waarin de heer Boogaard burgemeester was, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Lang
stilzitten zal hem niet overkomen. Er is nog veel te doen voor iemand die zijn eigenschappen wil inzetten
voor publieke zaken.
Namens Progressief 2007 bedankt de heer Dors de burgemeester en wenst hij hem en zijn familie een
mooie tijd toe.
APPLAUS
De heer Van Belzen spreekt een woord van dank namens de fractie van SGP/ChristenUnie.
Slechts drie weken geleden nam de burgemeester de heer Van Belzen de eed af. De heer Van Belzen
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werd beëdigd als raadslid. Nu is al het moment van afscheid nemen aangebroken. Wat de heer Van
Belzen betreft had dat moment uitgesteld mogen worden.
Zijn voorganger, de heer Muilwijk, heeft langer mogen samenwerken met de burgemeester en naar de
heer Van Belzen begreep, waren de contacten heel positief.
Als fractieassistent leerde de heer Van Belzen de burgemeester het afgelopen jaar beter kennen. Hij
kreeg steeds meer bewondering voor het werk en verplichtingen van de burgemeester in het algemeen en
de heer Boogaard in het bijzonder. Onlangs vierde burgemeester Boogaard zijn 25-jarig ambtsjubileum.
De heer Boogaard hecht groot belang aan samenwerking en de publieke taak. Bijzonder is zijn aandacht
en motivatie voor de structuurvisie. Het betrekken van burgers staat hoog op de lijst van prioriteiten en er
was veel aandacht voor het inschakelen en betrekken van de jeugd om mee te denken over zaken. De
burgemeester zocht de inwoners op. Alleen al om die reden zullen de burgers burgemeester Boogaard
missen.
De heer Van Belzen rondt af door de burgemeester een adieu toe te wensen, niet alleen als een vaarwel,
maar ook in de oorspronkelijke betekenis van: ga met God.
Namens SGP/ChristenUnie wenst de heer Van Belzen burgemeester Boogaard Gods onmisbare zegen
toe op zijn verdere levenspad.
APPLAUS
Namens de MPN-fractie en de gehele raad voert de heer Aartman het woord.
Aan een hectische tijd komt een eind. De klus is geklaard. Nieuwkoop staat op de kaart. Een gemeente is,
dankzij de inspanningen van burgemeester Boogaard, bezig haar ambities waar te maken.
Bij het afscheid van gemeente De Ronde Venen dacht de burgemeester waarschijnlijk in alle rust van zijn
pensioen te genieten en het leven te leiden van een ambteloos burger. Het is anders gelopen. De
commissaris van de Koningin vond de heer Boogaard de perfecte persoon om Nieuwkoop naar een
herindeling te leiden. Die taak is de heer Boogaard niet onbekend. Als burgemeester van Wilnis was hij
nauw betrokken bij het gestalte geven aan de nieuwe gemeente De Ronde Venen.
Hij was burgemeester van een gebied dat onder jurisdictie stond van de bisschoppen van Utrecht. Hij
kwam naar een gebied waar van oudsher de graven van Holland de scepter zwaaiden. Er is veel strijd
geleverd over de heerschappij van het gebied met als grenslijn de Kromme Mijdrecht. Met de komst van
de heer Boogaard is daar een eind aan gekomen. Uit Utrecht blijkt ook iets goeds te kunnen komen.
De commissaris van de Koningin dacht dat het begeleiden van de herindeling een peulenschil zou zijn
voor de heer Boogaard. Hij is erin getuind. Al is dat een verkeerde woordkeuze, want dat veronderstelt
een negatieve keuze om aan iets te beginnen, zonder de consequenties te hebben overzien. Het
onvoorbereid uitvoeren van een opdracht overkomt burgemeester Boogaard niet. Zijn beslissing was een
weloverwogen keuze. De heer Aartman kan slechts speculeren welke argumenten een rol speelden bij het
nemen van een beslissing.
- De heer Boogaard is een vleesgeworden bestuurder.
- Zijn vitaliteit speelde een rol. Voor het spreekwoordelijke plekje achter de geraniums is de heer
Boogaard te jong.
- Gezagsgetrouwheid. Wanneer op grond van het algemeen belang een beroep wordt gedaan op
burgemeester Boogaard, zal hij niet snel nee zeggen. Deze dienende functie is een wezenlijke
karaktertrek.
Een andere karaktertrek van de heer Boogaard is het natuurlijk gezag dat hij uitstraalt. De kracht zit niet in
de macht van een burgemeester, maar in zijn gezag. Macht heeft men vanuit zijn functie. Gezag moet
men verdienen. Dat gezag heeft de burgemeester meer dan verdiend.
Er zijn diverse typologieën burgemeesters voorhanden. Een schaap met vijf poten is er niets bij.
De heer Aartman hanteert zelf een simpele indeling. Er kan sprake zijn van een ´drammer´ en van een
´rustige´ burgemeester. Beide zijn gedoemd te mislukken. De drammer heeft binnen de kortste keren
ruzie met het college, de ambtelijke organisatie, de raad en de inwoners. De rustige is ook geen overlever.
Passiviteit is zijn leven. Op lange termijn veroorzaakt hij chaos en vraagt zich dan nog af waaraan hij dat
heeft verdiend.
Het zijn uitersten. Een goed burgemeester verenigt beide elementen in zich. Hij weet wanneer hij het
voortouw moet nemen en wanneer het beter is een meer volgende rol te spelen. Die kunst beheerst
burgemeester Boogaard.
In de afgelopen elf maanden had de heer Aartman intensief contact met de burgemeester als raadslid, lid
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van het presidium en als gesprekspartner tijdens gesprekken over zeer uiteenlopende zaken. Als
voorzitter van de raad wist de burgemeester de kern van de zaak te verwoorden en leidde hij de
vergaderingen met straffe hand. Vriendelijk doch beslist wees hij raadsleden op het reglement van orde,
dat door de raad zelf is opgesteld en vastgesteld. Hoffelijk doch beslist greep de burgemeester in als
leider van de raad en als uitvoerder en volger van het reglement.
Als lid van het presidium opereerde de heer Boogaard als primus inter pares, die iedereen de ruimte gaf
om zijn wensen en ideeën op tafel te leggen.
In persoonlijke gesprekken waren zijn analyses scherp en had de heer Boogaard een visie. De heer
Aartman is van mening dat daar de bestuurskracht van de heer Boogaard het sterkst naar voren kwam.
Burgemeester Boogaard komt altijd als een normale persoon over. Zijn beminnelijkheid gaat heel ver,
maar als men dacht daarvan misbruik te maken, dan kon de heer Boogaard door een enkel gebaar of een
kernachtige zin duidelijk maken dat de grens werd overschreden.
Als raadslid ziet men slechts een klein deel van de werkzaamheden van een burgemeester.
De afgelopen elf maanden zijn voorbij gevlogen. 2007 was de start van een turbulent jaar voor de nieuwe
gemeente. De rustige en evenwichtige aanpak van burgemeester Boogaard was uitermate belangrijk bij
de start van de nieuwe gemeente. Met zijn natuurlijk overwicht wist burgemeester Boogaard rimpels glad
te strijken en was hij een rots in de branding. Hij was de voortrekker van de structuurvisie. Aanvankelijk
was de raad sceptisch, maar de burgemeester doordrong de raad van het belang van een
langetermijnvisie. Bijzonder was het om te zien hoe de burgemeester de kinderen in zijn gemeente betrok.
Zeventig kinderen luisterden bijna twee uur lang muisstil naar de presentatie van hun toekomstdroom voor
Nieuwkoop.
Burgemeester Boogaard zorgde ervoor dat de organisatie op stoom is gekomen, dat inwoners die
dienstverlening kregen waarop zij recht hebben, dat de top van de organisatie functioneert zoals het
hoort, dat het vastgelopen overleg met Natuurmonumenten weer op gang is gekomen.
De heer Aartman las in het VNG Magazine een column over de betekenis van het woord burgemeester.
De oorspronkelijk betekenis blijkt te zijn: heerser van de burcht, een kasteelheer dus.
Die betekenis zal de heer Boogaard aanspreken. Die past bij hem.
Bezoekers van een kasteel zijn altijd geïnteresseerd in de kasteelheren die daar hun gezag hebben
uitgeoefend.
In de voormalige gemeente Nieuwkoop hingen in het gemeentehuis portretten van de voormalige
burgemeesters.
Het lijkt de raad een goed idee om die traditie voort te zetten. Daartoe wordt een motie ingediend.
De raad van de gemeente Nieuwkoop bedankt burgemeester Boogaard en hoopt dat hij en zijn
echtgenote nog lang mogen genieten van een periode met meer rust en tijd voor andere dan
gemeentelijke zaken.
APPLAUS
De voorzitter leest de motie voor.
"Motie portrettengalerij
De raad van de gemeente Nieuwkoop in een bijzondere vergadering bijeen op 13 december 2007, ter
behandeling van het afscheid van waarnemend burgemeester D.M. Boogaard
constaterende:
- dat in de voormalige gemeente Nieuwkoop een serie fotoportretten hing van oud-burgemeesters;
- dat de voormalige gemeenten Ter Aar en Liemeer niet hun oud-burgemeesters hebben getoond aan
het publiek;
overwegende:
- dat een portrettengalerij van oud-burgemeesters een mooi gebaar is waarmee de raad hen dankt voor
bewezen diensten;
- dat Dick Boogaard als waarnemend burgemeester voor en na de herindeling een dergelijk gebaar
ruimschoots heeft verdiend;
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concluderende:
- dat Nieuwkoop met een fotoserie in het bestuurscentrum, het gemeentehuis te Nieuwveen, historisch
toont en haar oud-burgemeesters op passende wijze eert;
spreekt de wens uit:
om in het gemeentehuis te Nieuwveen een ‘portrettengalerij’ van oud-burgemeesters van de (voormalige)
gemeente Nieuwkoop op te hangen, voorlopig eindigend met het portret van de huidige waarnemend
burgemeester D.M. Boogaard
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door: J.A.G. Aartman (MPN), A. de Bos (CDA), F.A. Paymans (VVD), B. Dors (Progressief
2007) en C.J.P. van Belzen (SGP-CU).
De voorzitter constateert dat de motie met algemene stemmen wordt aangenomen.
Namens de gemeenteraad overhandigt de voorzitter een symbolisch afscheidscadeau aan burgemeester
Boogaard.
De voorzitter leent de voorzittershamer terug aan burgemeester Boogaard.
3.
Repliek en symbolische overdracht van de voorzittershamer door burgemeester Boogaard
Burgemeester Boogaard verwelkomt alle aanwezigen in de zaal en noemt drie personen echt bij naam.
- De kabinetschef van de commissaris der Koningin, de heer Govers. De burgemeester stelde de
samenwerking zeer op prijs en is blij dat de heer Govers hier aanwezig wil zijn.
- Zijn oud-collega´s Barendregt en Sinke. Bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente heeft de
burgemeester veel met hen besproken en meegemaakt en veel aan hen toevertrouwd.
Burgemeester Boogaard houdt er niet van in de schijnwerpers te staan. Hij houdt niet van afscheid
nemen. Hij is best emotioneel, maar weet dat op gepaste momenten toe te passen. Als iets gezegd wordt,
kan hij dat snel vertalen in muziek en liederen.
Als voorbeeld noemt hij het feit dat een collegelid naar de bergen ging. Er waren hoge bergen. Het was
lastig om erdoorheen te komen.
De burgemeester moest toen denken aan een vers van Jules de Korte: "Waarom zijn de bergen zo
hoog?" Een ander couplet luidt: “Waarom zijn de mensen zo moe? Zij zijn al zo lang op weg naar vrede
toe.”
Burgemeester Boogaard probeerde voor Nieuwkoop een stuk vredigheid en samenbinden met elkaar te
organiseren.
Een ander voorbeeld is het boek Chassidische vertellingen van Martin Buber. De verhalen spelen in OostEuropa in de tijd van de zware vervolgingen. Door optimistische verhalen te vertellen, sprak men elkaar
moed in. De verhalen werden een soort eigen geloof in de gemeenschappen. Het werd een hernieuwd en
diep zoeken naar de waarheid. Het werden verhalen van een ongelooflijke zeggingskracht. De
burgemeester adviseert het boek niet in een keer, maar keer op keer een verhaal te lezen. Het zal de
lezer doen nadenken over de vraag welke troost de verhalen destijds brachten aan de Joodse
onderdrukten in Oost-Europa. Burgemeester Boogaard leest een verhaal voor.
Alle sprekers gehoord hebbende, heeft de burgemeester geprobeerd om ‘doodgewone mensen te zijn,
voor en met elkaar’. Een burgemeester moet niet op een berg gaan zitten en kreten en regels
afvaardigen.
Als Mozes niet met de tien geboden van de berg was gekomen, dan had het volk de tien geboden nooit
gekend. Geboden hoort men te verklaren. Men hoort niet op een berg te gaan zitten. Men moet aandacht
voor elkaar hebben. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
Nog een voorbeeld: in Nieuwkoop konden natuurliefhebbers niet overweg met de commerciëlen. Er
ontstond een berg met commerciëlen en een berg van Natuurmonumenten. Zodra men van de berg
afkwam en elkaar ontmoette, ontstond een goede verhouding.
Als de inwoners van Ter Aar op een berg blijven zitten, evenals de inwoners van Nieuwkoop, dan gaat het
niet goed. Als oudere inwoners jongeren dwingen op een berg te klimmen, onder het mom ‘jongeren zijn
een probleem dus die moeten op een berg gaan zitten’, dan gaat het niet goed. Een samenleving maakt
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men door van de berg af te komen.
Borden bij de nieuwe rotonde bij garage Maas in Nieuwkoop doen de weggebruikers geloven dat ze dicht
bij een bergrijk gebied zijn. Op de borden staat namelijk Alpen aan den Rijn, in plaats van Alphen aan den
Rijn. De burgemeester is blij dat hier geen bergen zijn.
Kinderen kunnen enorm positief zijn. Onlangs organiseerde de heer Boogaard een concert met kinderen,
waarin de kinderen een vers uit de musical Annie zongen. Door de tekst van Morgen raakte de
burgemeester ontroerd.
Hij adviseert iedereen om met elkaar goed voor deze gemeente te zorgen.
In al zijn publieke functies heeft de heer Boogaard veertien keer de eed afgelegd. Hij gebruikte de eed
niet als een verklaring maar meer als een soort gebed, waarin hij vroeg om Gods hulp. Hij merkte dat als
hij boven zijn krachten dingen wilt doen, hij wordt ondersteund. Bij het huwelijk, 44 jaar geleden, van de
heer Boogaard met zijn echtgenote Annie las de dominee een Bijbeltekst voor uit Jesaja. Samen met zijn
echtgenote heeft de heer Boogaard de sterke rechterhand en steun van God regelmatig ondervonden in
hun leven en werk.
Onlangs was de burgemeester bij een concert van tenor Daniel Rodriguez, die bekend is geworden van
zijn optreden bij de herdenking van de aanslagen in New York. Telkens als de burgemeester het lied “You
raise me up, so I can stand on mountains” hoort, denkt hij: ik ga ervoor, met Gods hulp, met de hulp van
mijn vrouw en de hulp van anderen.
Ten slotte noemt de burgemeester het voorbeeld van de zonnebloem. Hij was in Frankrijk en zag de
mooiste zonnebloemvelden. Van het kijken naar zonnebloemen wordt men optimistisch. Een zonnebloem
wordt pas mooi als ze zich naar de zon keert. Het is belangrijk om naar de zon c.q. het licht te kijken.
Burgemeester Boogaard adviseert iedereen om naar de zon te kijken en niet in de schaduw te gaan
staan.
Hij wenst iedereen al het goede en zal Nieuwkoop niet vergeten. De burgemeester zal Nieuwkoop missen.
Naar aanleiding van het door de heer Aartman aangehaalde onderwerp over de kasteelheer zegt de
burgemeester dat hij nog iets heeft om in het kasteel te hangen.
Op 23 november jl. ontving de gemeente bij Koninklijk Besluit het nieuwe wapen van de gemeente
Nieuwkoop. Het wapen wordt alle aanwezigen aangeboden. Het wapen bestaat uit delen van de wapens
van Ter Aar, Nieuwkoop, Zevenhoven en Nieuwveen.
Het wapen past in het kasteel Nieuwkoop.
De burgemeester overhandigt het nieuwe gemeentewapen symbolisch aan de heer Aartman.
4.
Afhameren vergadering en symbolisch ‘op tafel leggen’ van de ambtsketen
Burgemeester Boogaard legt symbolisch de ambtsketen op tafel en sluit de vergadering.
APPLAUS
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 februari 2008, nummer 2008/0003a

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter
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