Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Renkum
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
Renkum, 3 mei 2018
Geachte Burgemeester Schaap, beste Agnes,
Na een prachtige verkiezingsuitslag voor GemeenteBelangen van de verkiezingen van 21
maart 2018 werd ik benoemd als raadslid. Dit in de veronderstelling dat het
lidmaatschap op zeer korte termijn weer zou eindigen, omdat ik voor een tweede
termijn benoemd zou worden als wethouder. De keuze van de inwoner gaf hier ook alle
reden toe. Het kan verkeren en dat betekent dat er, zoals het er nu naar uitziet, een
college gevormd gaat worden zonder de 2e (grootste lokale) partij.
Met heel veel plezier en goede resultaten heb ik mij de afgelopen 4 jaar als wethouder
ingezet voor de inwoners van de gemeente Renkum. Mijn portefeuille was inhoudelijk
interessant en belangrijk voor de kwetsbaarste inwoners van de gemeente. Met alles dat
ik als secondant ook meegelezen en besproken heb, ook erg groot. Wanneer ik dit
concreet vertaal naar onderwerpen waar ik als raadslid in de komende jaren
terughoudend op zou moeten reageren om de integriteit van het bestuur geen geweld
aan te doen, zou ik minimaal op de helft van de onderwerpen de komende jaren
monddood zijn. Deze overweging heeft mij doen besluiten om mijn raadslidmaatschap
ter beschikking te stellen aan de volgende daarvoor in aanmerking komende kandidaat
van GemeenteBelangen. De Renkumse kiezer heeft immers gekozen voor vier
volwaardige raadsleden van GB en niet voor drie en een halve. Met deze brief dien ik
daarom per 30 mei 2018 mijn ontslag als raadslid van de gemeente Renkum in.
Ik blijf beschikbaar om, mocht het nodig zijn, over enige tijd alsnog en opnieuw plaats te
nemen in de raad voor GB. Vanzelfsprekend ben ik ook nog steeds beschikbaar als
kandidaat voor het wethouderschap en zal ik de fractie met mijn kennis en ervaring
blijven ondersteunen.
Met vriendelijke groet,

Hermine van den Berg-van Zijl
kopie: griffier Renkum
fractie GB Renkum

