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Doetinchem, 2 februari 2023

Geachte heer Boumans, beste Mark,

Tot mijn grote spijt moet ik je mededelen dat ik ontslag neem als wethouder van
Doetinchem per 2 maart 2023.

In 2018 werd ik raadslid en dit ambt heb ik bijna drieënhalf jaar vol trots en
overgave mogen vervullen tot ik op 23 augustus 2021 Maureen Sluiter als
wethouder mocht opvolgen. Dit was voor mij buitengewoon eervol en ik ben
dankbaar voor de mogelijkheid die de VVD mij heeft gegeven. Om wethouder in
mijn stad - waar ik zo veel van houd - te mogen worden, was een droom die
uitkwam.

Met heel veel plezier en toewijding mocht ik mij anderhalf jaar wijden aan
portefeuilles die mij na aan het hart lagen, zoals die van Onderwijs, Jeugd(zorg),
Economische Zaken en Cultuurhistorie. Ik heb ervan genoten me te kunnen
inzetten voor alle Doetinchemmers, en in het bijzonder voor de Doetinchemse
jongeren en de ondernemers. Ik kijk met grote tevredenheid terug op de
ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, het zichtbaar maken van de Kazemat
aan de Terborgseweg en de grote stappen die we in de regionale inkoop van de
Jeugdzorg hebben gezet.

Toch moet ik helaas afscheid nemen. De reden is dat het ambt van wethouder
mooi, maar ook zwaar is. Ik heb ervaren dat ik door de intensieve en veeleisende
werkzaamheden soms tegen de grenzen van mijn eigen lijf aanloop. Aangezien
gezondheid het eerste is dat telt, heb ik moeten vaststellen dat ik dit ambt moet
gaan neerleggen.

Aangezien ik graag kort enige woorden tot de raad spreek in de raadsvergadering
van 2 maart, leg ik formeel mijn ambt neer tijdens die raadsvergadering. Daarom
gaat mijn ontslag ook niet onmiddellijk in, maar gaat dit op grond van artikel 43
Gemeentewet over een maand in, tenzij de raad eerder een opvolger benoemt.

Ik dank iedereen van harte voor de prettige samenwerking die ik mocht ervaren in
en met de samenleving, de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Graag
wens ik je, de leden van de raad en het college als ook alle medewerkers het beste
toe.

elijke groeten,

s, wethouder


