Aan ’t begin van een zomerreces
Een prachtig, bijna monumentaal pand, allemaal niet naar
We zitten daar soms tweemaal per week, echt waar
Als raadslid komt er veel op ons af,
En veel vergaderen in 't gemeentehuis, natuurlijk is dat geen straf
Ander werk, erg druk, Erik, Chris en Jannes wat een gezwoeg
Van werkbezoeken en gesprekken krijgen Martijn, Ton en Peter echter geen genoeg
Parkeren, abelen, wachtlijsten en wat dies meer,
Nadenken over de leefomgeving vinden wij best een eer
Een gedicht tijdens ons informeel samenzijn, dit is het begin,
Lambert lette het afgelopen jaar op mantelzorg, transities, pleegzorg en het gezin
Duurzaamheid, Waddinxveen 2030, daarover filosofeerde Erik met een lach,
Voorrang voor fietser op rotondes, van die gedachten van hem zijn we nog niet af.
Beukmaten, voldoende bereikbare woningen, daar werd door Chris veel over gepraat
Opa Meindert, die kan bij hem en ons al helemaal geen kwaad!
Coalitie, fractievoorzitters, Presidium, rekenkamer, Ton vergadert dapper door
En zijn speeches als nestor, spreekt hij uit voor een betrokken gehoor
Warmterotondes, monumenten, pairen Peter schreef artikelen of weblogs waar het in stond
Van controleren en kaderstelling naar volksvertegenwoordiging, dat was wat hij belangrijk vond
Sommigen zie ik ondertussen blij kijken: Een jaarverslag in andere vorm?
Ho, wacht! De secretaris vind dit niet de nieuwe norm!
Inbrekerswerktuigen, Aanrijtijden, sportiviteit en veiligheid,
Allemaal onderwerpen waar PCW-junior Jannes zich in vast bijt
Financiën, evaluatie Rekenkamer, Martijn stelde het aan de orde,
Maar zonder distelverordening zal het in Polder Bloemendaal niet beter worde
Kort en krachtig, wie is dat die zoiets het afgelopen jaar zong?
Nou, onze website-manager, Corine de Jong
Oh ja, wie hebben we nog niet genoemd?
Wethouder Kees, maar die was toch al beroemd?
Staatsrechtelijke gewoontes, Robbert zegt het maar gelijk,
‘t Moet allemaal moderner, gewoon de eenvoudige praktijk.
Transities, mantelzorg, keukentafelgesprekken, Jannette sprak hierover vaak een lange reden,
Hou nog tijd voor mij over, zei burgemeester Bert soms bijna ontevreden.
Het was voor mij een waar genoegen,
Ik stop nu op deze rijmelarij te zwoegen.
Wat er tweede helft 2016 politiek op ons afkomt, geen idee,
We zitten hier gezellig, het zomerreces is eigenlijk best wel oké.

Waddinxveen, 8 juli 2016
Peter van den Berg

