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Aan de raad van de gemeente Leusden 

Zaaknummer: 	Uw  e-mail  van: 	Uw kenmerk: 	 Behandeld door 	Verzonden: 
22 juni 2021 

Geachte leden van de raad, 

Op donderdag 3 juni jl. heb ik u via een persbericht en een persoonlijke mededeling aan het 
begin van de raadsvergadering op diezelfde dag, geïnformeerd dat ik mijn wethouderschap 
op 1 september aanstaande zal beëindigen en op 1 oktober als senior adviseur in dienst zal 
treden van bureau Over Morgen in Amersfoort. Hierbij dien ik mijn formele verzoek bij u in 
om mij per 1 september (eervol) uit de functie van wethouder te ontslaan. 

lk heb mijn besluit om ais wethouder te stoppen niet lichtvaardig en ook niet zonder 
gemengde gevoelens genomen. ik vond en vind het benutten van de mooie kans die zich nu 
voor mij voordoet op een (fijn) baanperspectief na het wethouderschap belangrijk, maar doe 
dat niet zonder ook de weemoed te voelen van het afscheid nemen van veel zaken en 
mensen die mij na ruim 7 jaar wethouderschap dierbaar zijn geworden. lk kijk met veel trots 
terug op mooie en tastbare projecten waaraan ik met in mijn portefeuille heb mogen werken 
zoals de Woonvisie, de planvorming voor Maanwijk en Hof van Liz, de gezette stappen in de 
energietransitie, de bouw van  KC  Berkel en de totstandkoming van het Beleidsplan Sociaal 
Domein en Platform Leusden voor Elkaar. En ik ben dankbaar voor de momenten dat ik, 
vaak met zeer betrokken medewerkers, in alle bescheidenheid iets kon betekenen in een 
moeilijke woon- of zorgsituatie van een van onze inwoners. 

Ik heb Leusden in de afgelopen 7 jaren (nog verder) zien groeien naar een prachtige en 
krachtige, groene en duurzame woon- en werkgemeente met hoogwaardige voorzieningen, 
een eigen plek in de regio en een open en op de samenleving gerichte bestuursstijl. Echt 
een gemeente om samen trots op te zijn! Die groei is nog zeker niet af, ik heb er met passie, 
ambitie en mijn volle inzet en enthousiasme geprobeerd een goede bijdrage aan te leveren 
en heb dat met heel veel plezier gedaan. 

Ik heb de samenwerking met u als raad steeds als constructief ervaren. We hebben veel 
inhoudelijke debatten gevoerd, steeds in de Leusdense traditie: op de inhoud en niet op de 
persoon gericht en altijd vanuit de vraag 'wat is het beste voor Leusden'. U hebt mij daarbij 
de ruimte geboden om veel zaken op te pakken op mijn eigen manier, ik heb daardoor als 
bestuurder en als mens kunnen groeien en daarvoor wil ik u oprecht bedanken. 



ik weet dat er na het zomerreces nog een aantal stevige en ook ingewikkelde besluiten door 
u moeten worden genomen. ik wens u daarbij kracht, moed en wijsheid toe en aan mijn 
opvolgster Fenneke van der Vegte veel succes! 

Met 	pdalijké groet, 
; 

Beurden 
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