Geachte leden van de Raad, geachte inwoners van De Ronde
Venen,

Graag wil ik bij de opening van deze vergadering een mededeling
doen.
Na afloop van deze vergadering zal ik contact zoeken met de
Commissaris van de Koningin en hem mijn ontslag aanbieden.
De reden hiervoor is de volgende.
In de vorige collegeperiode was ik als voorzitter van het college en
de raad eindverantwoordelijk voor de goede beleidsvoorbereiding
en uitvoering. Door de economische crisis ontstond midden vorig
jaar bij ons, net als bij anderen in Nederland, de behoefte om onze
projectenportefeuille kritisch door te lichten. Daarmee wilden we
meer zicht en daarmee bestuurlijk grip krijgen op onze
projectenportefeuille.
Het besef dat we op dit punt meer informatie nodig hadden was
duidelijk aanwezig. De perikelen van de herindeling hebben er
echter voor gezorgd dat deze wens tot kritische heroverweging van
onze projecten pas de juiste bestuurlijke aandacht kreeg in het
coalitieakkoord.
Het vervolg kent u. Het nieuwe college heeft opdracht gegeven aan
DHV tot een onderzoek. Dit heeft geleid tot de uitkomst die hier
voorligt.
Achteraf gezien had ik in mijn rol als voorzitter van het college op
een eerder tijdstip moeten aansturen op een dergelijk onderzoek. Ik
heb dat niet gedaan en daar neem ik nu mijn verantwoordelijkheid
voor.

Op dit punt wil ik ook iets zeggen over de positie van de
verantwoordelijke directeuren.
Laat helder zijn: er is geen enkele twijfel bij het college over de
grote inzet en integriteit van beide directeuren. Wij hebben daar het
grootste respect voor. Wel hebben wij vanaf het begin van de
samenwerking moeten constateren dat de directie onze zorg over
de projecten en het in control zijn, niet deelde.
De uitkomst van het DHV-onderzoek heeft ons helaas gesterkt in de
opvatting dat hier wel degelijk eerder actie had moeten worden
ondernomen. Ook hierover bleken de directeuren een andere
opvatting te hebben. Het college zal alles in het werk moeten stellen
om, samen met de organisatie, de ontstane problemen op te lossen.
Daarvoor is een sterk team nodig dat in goed onderling vertrouwen,
de schouders er onder zet.
Door de verschillen in opvatting op de essentiële punten die ik
hierboven heb genoemd, was voor het college duidelijk dat een
dergelijk team met de verantwoordelijke directeuren helaas niet kon
bestaan. Wij betreuren het dat wij daardoor de stappen hebben
moeten zetten die wij hebben gezet. In het belang van de personen
in kwestie wil ik verder op dit punt geen mededelingen doen.
De stap die ik vanavond zet valt mij niet gemakkelijk. Ik heb mij de
afgelopen negen en een half jaar met liefde ingezet voor deze
gemeenschap. Graag had ik de burgers van De Ronde Venen langer
gediend. Toch meen ik met mijn stap een juiste invulling te geven
aan mijn verantwoordelijkheid.

Ik kan deze stap ook nemen in de wetenschap dat ik een sterk team
bestuurders bij u achterlaat. Ik ken hen goed genoeg om te weten
dat zij de ontstane problemen met elkaar en de organisatie gaan en
kunnen oplossen. Daarvoor is vanzelfsprekend uw steun ook
essentieel. Ik roep u dan ook op, deze steun voluit te verlenen.
Mag ik u dan nu danken voor de constructieve samenwerking in de
afgelopen jaren.
Raad
Griffie
Bestuurders uit deze en eerdere periodes
De ambtelijke organisatie waaronder in het bijzonder de bodes en
het secretariaat
De burgers
Ik schors nu vergadering en geef het voorzitterschap aan de
waarnemend voorzitter, de heer Kooijman.

