
Michael Schnackers

In de loop van november liet je mij en de partij weten dat je het na 11 jaar 
raadslidmaatschap tijd vond de bakens te verzetten. Het was even slikken maar 
uiteraard werd daar meteen begrip voor getoond. Nog vier jaar beschikbaar zijn voor 
de raad was voor jou geen optie. En deze beslissing heb je weloverwogen genomen.

Dat laatste is wel een kenmerkende eigenschap van je. Alle beslissingen die je 
neemt worden weloverwogen genomen. Alle voor- en nadelen worden tegen het licht
gehouden en soms werd er pas op het laatste moment beslist

Ik moet je zeggen dat ik daar als fractievoorzitter heel veel aan gehad heb. Waar ik 
zelf soms sneller beslis op gevoel wist jij mij en de fractie toch altijd nog even een 
spiegel voor te houden met als resultaat dat we als fractie altijd een weloverwogen 
standpunt konden uitdragen.

Alles goed overwegen is een ongekende kracht maar het kan ook een valkuil zijn. Op
een gegeven moment moet je beslissen maar dat pakte gelukkig wel altijd goed uit. 
Na een goede discussie kwamen we met een goed onderbouwd standpunt.

Wat ook genoemd moet worden is jouw loyaliteit. De fractie kon er altijd op 
vertrouwen dat je de dingen deed in het belang van het CDA.

Je bent ook iemand die niet graag in de schijnwerpers staat. Vanavond ontkom je er 
echter niet aan. Want, Michael, ik wil je namens de fractie bedanken voor de 11 
bijzonder fijne en constructieve jaren die we hebben samen mogen werken. Je slaat 
nu voorlopig even een andere weg in maar ik weet zeker dat je een bijdrage zal 
blijven leveren aan het CDA in Bloemendaal.

Guus Beliën

In november gaf je aan niet aan een nieuwe periode te willen beginnen in de actieve 
politiek. Uiteraard is daar alle begrip voor maar jammer is het wel. Je staat immers 
bekend als iemand die zijn bijdrage altijd goed op orde heeft en daarmee het CDA 
als duocommissielid uitstekend kon vertegenwoordigen in de commissie 
Samenleving. Voor mij als fractievoorzitter was dat altijd een geruststellende 
gedachte. Ik kon het aan jou en Michael overlaten.

In de loop der jaren heb ik je leren kennen als een deskundig iemand met het hart op
de goede plaats. En vanuit je vak als iemand die let op goede taal en goed 
taalgebruik.

We waren het niet altijd eens. Over welk onderwerp zal ik hier niet zeggen maar we 
weten het allebei. Op zo’n moment is het wel fijn te weten dat je elkaar kunt 
respecteren en beiden werkt vanuit dezelfde beginselen die het CDA hanteert.

Beste Guus, de fractie zal je gaan missen maar ik weet zeker dat je op een andere 
wijze betrokken zal blijven bij het CDA in Bloemendaal.

 


