Aan de gemeenteraad van Ridderkerk
Krimpen aan den IJssel, 30 november 2021

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. Deze ontheffing van het
ingezetenschap is door u in uw raadsvergaderingen van eerst 31 januari 2020 en later 21 januari 2021 verleend
tot en met 31 januari 2022. Middels dit schrijven verzoek ik u mij ontheffing te willen verlenen voor de
komende periode na 31 januari 2022, zolang het huidige college zijn werkzaamheden in 2022 tot na de
verkiezingen van 16 maart 2022 verricht.
De achterliggende bijna drie jaar zijn enorm snel gegaan. Ik vind het belangrijk ook in dit ontheffingsverzoek te
benadrukken dat ik mij de achterliggende periode als een vis in het spreekwoordelijke (Ridderkerkse) water
heb gevoeld. Iedere dag verricht ik mijn werkzaamheden met inzet en plezier, met maar één doel voor ogen:
Ridderkerk.
Bij schrijven van 7 november 2019 heb ik u uitgebreid aangegeven waarom ik er voor kies in Krimpen aan den
IJssel te blijven wonen. Deze argumenten zijn voor mij ook in het achterliggende jaar onveranderd. Als
tussentijds aangetreden wethouder heb ik iedereen vooraf aangegeven dat ik mij 100% zal inzetten voor
Ridderkerk en tegelijkertijd ook in Krimpen aan den IJssel zou blijven wonen. Daarbij zijn mijn
gezinsomstandigheden van dat moment vooral bepalend geweest. Ik zal in dit ontheffingsverzoek daarom niet
alles herhalen; uw raad is mijn eerder voorgelegde motivatie bekend.
Op het moment van dit schrijven zijn we inmiddels weer grotendeels ontslagen van de zwaar beperkende
Corona-maatregelen. Deze Corona-periode en de betekenis daarvan voor Ridderkerk(ers) heeft voor u als
raad, maar ook voor mij als bestuurder de achterliggende anderhalf jaar getekend. Vanzelfsprekend contact
was ineens niet of veel minder aanwezig en vond plaats via alternatieve (digitale) voorzieningen. Ingewikkelde
afwegingen dienden te worden gemaakt. Toch is ook in die periode veel doorgegaan en goed gegaan. Nu weer
min of meer vrij af te kunnen spreken met Ridderkerkers is ook voor mij belangrijk en van grote waarde.
Opnieuw blijkt daarbij dat de verhoudingen binnen Ridderkerk laagdrempelig, plezierig en constructief te zijn.
Ik ben daar iedereen dankbaar voor.
’t Is mijn dagelijkse overtuiging dat ik niet vanuit mijn eigen kracht mijn werkzaamheden mag verrichten, maar
daarin afhankelijk ben van Gods hulp. Ik vind het daarbij een voorrecht om mij ook de komende maanden in
Ridderkerk voor Ridderkerk(ers) in te mogen zetten. Met u als raad, het college, de ambtelijke organisatie en
iedereen die daar in Ridderkerk een rol, positie en verantwoordelijkheid heeft, zoeken we samen ook in de
laatste maanden van deze bestuursperiode het beste voor Ridderkerk.
Ik vertrouw erop mijn aanvraag voor verlenging van de ontheffing hiermee voldoende te hebben toegelicht.
Met vriendelijke groet,

C.A. (Marco) Oosterwijk

