Van: jbekius [jc.bekius@raadbergen-nh.nl]
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 14:27
Aan: Ton Kooiman
CC:
Alexandra Otto-van der Ende; Anja de Ruiter; Cor Kraakman; Dirk
Haarsma;
Edwin Zoon; Hans Peter Corbee; Jantina Bruin; Johanne Hendriks; Klaas
Valkering; Mira Diels; Paula Blankendaal; Peter de Lange; Ron van der
Velden; Sjaak Swart; Udo Smit; Willem-Teun Groen; Andre van der Leij;
Annemiek Paping; Bureau griffier Gemeente Bergen NH; Cees Roem; Danny
Zwart; Femke Ouendag; Frits David Zeiler; Hans Haring; Hetty Hafkamp;
Hugo Snabilie; Ineke Braak-van Kasteel; Jan Houtenbos; Jan Snijder;
Janina
Luttik-Swart; Karin Kindt; Kees van Leijen; Leon Damink; Marcel Halff;
Melvin Wals; Michel Smook; Per Ooijevaar; Petra Bosch - van Opzeeland;
Ron Karels; Solita Groen-Bruschke; Tanny Glas; Wilma Grooteman; Jan
Mesu; Marc Pothast; Odile Rasch; Peter van Huissteden; Rob Zeeman;
Thecla Engelsbel; j.c.bekius@quicknet.nl
Onderwerp: afscheid
Urgentie:

Hoog

Aan de voorzitter en de griffier van de Raad van de gemeente Bergen NH

Beste Hetty en Ton,
Ruim een jaar geleden ben ik vol enthousiasme begonnen aan mijn functie
van burgercommissielid voor
de PvdA in de gemeente Bergen.
Nu, na een hele raadscyclus te hebben meegemaakt, ben ik tot de conclusie
gekomen dat deze rol me
eigenlijk niet goed ligt. Als doener en regelaar vind in het lastig op
afstand voorwaardenscheppend bezig
te zijn.
Bovendien stel ik vast dat ik meer tijd zou moeten besteden aan het
raadswerk dan ik eigenlijk zou willen.
Dat geeft me het gevoel van tekortschieten aan de ene kant, en aan de
andere kant kom ik onvoldoende
toe aan zaken die ik ook leuk en belangrijk vind.
Misschien komt dat voort uit een wat perfectionistische benadering, maar
ja dat zit er nu eenmaal
ingebakken.
Vanmorgen heb ik daarom de fractie medegedeeld dat ik niet langer
beschikbaar ben voor dit werk.
We hebben daarbij vastgesteld dat er geen projecten lopen die nog
afgerond moeten worden voordat ik
er mee stop. Daarom zal ik vanaf heden geen vergaderingen meer bijwonen.
Ik dank jullie allen voor de plezierige contacten en wens jullie veel
succes in jullie werk, moge onze
dierbare gemeente daar de vruchten van plukken!
Met vriendelijke groeten,

Joop Bekius
(nb en ter voorkoming van misverstanden: ik blijf lid van de partij
waarmee ik me al bijna 44 jaar
verbonden voel)

