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Krimpen aan den IJssel, 6 november 2019

Geachte leden van de raad,
Op 31 januari 2019 heeft u, bij mijn benoeming als wethouder in Ridderkerk, in meerderheid
besloten mij ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor Ridderkerk te verlenen. Als gevolg
hiervan heb ik in het achterliggende jaar met plezier en inzet mogen werken in en voor Ridderkerk.
Tegelijkertijd kon ik blijven wonen in Krimpen aan den IJssel. Deze ontheffing is geldig tot en met 30
januari 2020. Hierbij verzoek ik u deze ontheffing te verlengen met een jaar.
De bevoegdheid om ontheffing te verlenen berust op grond van artikel 36a, tweede lid van de
Gemeentewet bij u. In ditzelfde lid is vastgelegd, dat u de ontheffing in bijzondere gevallen, telkens
voor de periode van maximaal een jaar kunt verlengen. Deze situatie blijft onveranderd van kracht,
ook na juni 2019, waarin de Eerste Kamer besloot geen ongeclausuleerde verruiming van dit artikel
door te voeren.
Begin 2019 heeft SGP Ridderkerk mij gevraagd tussentijds wethouder de heer Volbregt Smit op te
volgen, welke te kennen gaf terug te treden vanwege gezondheidsredenen. Een wethouder vanuit
eigen gelederen was niet beschikbaar voor de komende circa drie jaar en men vond in mij een
beschikbare regionale kandidaat. Als wethouder in Krimpen aan den IJssel deed ik ervaring op in de
periode 2014-2018. Deze ervaring heb ik in het achterliggende jaar enthousiast en met overtuiging
ingezet voor inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld van Ridderkerk.
Na ons huwelijk zijn wij in Krimpen aan den IJssel gaan wonen: onze kinderen zijn hier opgegroeid,
zitten er op school, zijn maatschappelijk verbonden in alle opzichten. Dat weegt zwaar door in ons
besluit van toen en nu. Daarbij is Ridderkerk dichtbij en beslaat mijn wethouderschap geen volledige
bestuursperiode van vier jaar. Dit alles heeft ons bij aanvang van mijn wethouderschap in het nabije
Ridderkerk doen besluiten in Krimpen aan den IJssel te blijven wonen. Daar ben ik bij aanvang van
mijn wethouderschap duidelijk over geweest en de argumenten van toen zijn onveranderd. Dit alles
neemt niet weg dat ik Ridderkerk en Ridderkerkers in dit eerste jaar goed heb leren kennen en
waarderen. Ridderkerk is daarmee ook 'mijn dorp' waar ik mij met passie voor inzet.
Daarbij ben ik mij er van bewust dat het niet woonachtig zijn in Ridderkerk door sommigen niet
wordt gewaardeerd. Mijn praktijkervaring is echter tegenovergesteld: inwoners die ik spreek geven
mij aan dat zij zich niet storen aan een woonplaats, maar veel meer inzet en betrokkenheid
waarderen. In die zin kan ik spreken van een prettige verstandhouding met de Ridderkerkse
bevolking. Ik trek er bewust regelmatig op uit om binnen Ridderkerk met inwoners, maatschappelijk
organisaties en ondernemers (delen van) Ridderkerk te verkennen. In de verhouding met uw
gemeenteraad en ook binnen het college ervaar ik de samenwerking als natuurlijk en prettig en ben
ik ervan overtuigd dat het extern woonachtig zijn in de praktijk geen belemmering oplevert.
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