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Geachte gemeenteraad, 

Met deze brief bied ik mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente 

Alblasserdam. In overeenstemming met het daarover gestelde in de 

gemeentewet houd ik daarbij de opzegtermijn van een maand in acht. Dat 

betekent dat ik per 1 oktober 2021, of zoveel eerder als in mijn opvolging is 

voorzien, niet meer uw wethouder zal zijn. 

De keuze die ik maak om te stoppen met het wethouderschap is een 

persoonlijke. Na de lange weg die ik heb afgelegd om te herstellen nadat ik 

onwel werd tijdens een collegevergadering vorig jaar, heb ik besloten dat het 

tijd is om me op andere, nieuwe dingen te gaan richten.  

Ik heb in de jaren dat ik wethouder was de wereld van de lokale overheid, 

van het openbaar bestuur zien veranderen. In 2014 besteedde ik de meeste 

tijd aan de voorbereiding van de decentralisaties, een enorme opgave die 

veel inzet en creativiteit vroeg. We hielden ons bezig met de ontwikkeling 

van ‘Samen Doen’ en zaten in de laatste fase van enkele belangrijke 

projecten, zoals het zwembad. In verschillende kamers in het gemeentehuis 

stonden emmers om de lekkages op te vangen. Het idee van ‘van die leuke 

fonteintjes zoals ze in Dordrecht ook hebben’ voor ons Raadhuisplein begon 

net een beetje te leven. Er was een andere burgemeester en een andere 

gemeentesecretaris. De Drechtsteden leken onvermijdelijk -en in de 

toenmalige vorm- deel uit te maken van wie we waren en hoe we werkten. 

En Corona was alleen nog maar een biermerk. 

Ik leerde in mijn wethouderschap Alblasserdam kennen als een plek van 

kansen en mogelijkheden waar mensen zich inzetten voor de samenleving. 

Het hart van het dorp, dat we zagen toen we vluchtelingen opvingen in een 

oude school, toen het coronavirus zich voor het eerst liet zien en op zoveel 

andere kleine en grote momenten, is even bijzonder als 

beschermingswaardig. Het is wat dit dorp in beweging houdt, wat ervoor 

zorgt dat er zoveel tot stand komt, van goede voorzieningen en jaarlijks 
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terugkerende evenementen tot hoopvolle en belangrijke maatschappelijke 

initiatieven. Het maakt ons dorp een fijne plek om te wonen. 

Ik heb de afgelopen jaren een bijdrage mogen leveren aan onze 

samenleving, mogen werken aan de opgaven waar dit dorp voor stond en 

staat. De doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin tot een 

goed functionerend sociaal dorpsnetwerk, de verhuizing van het 

woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg, de regionale en lokale 

uitvoering van de Jeugdwet. Het is een greep uit de dingen waar ik me met 

volle overtuiging voor heb ingezet. Soms ging dat met horten en stoten en 

soms waren er successen om te vieren.  

Wethouder ben je niet alleen. Je kan dit werk alleen doen in samenwerking 

met het college, met de gemeenteraad, met de organisatie, met allerlei 

instellingen in het dorp, met collega’s uit andere gemeenten, met de 

organisaties die achter de gemeenschappelijke regelingen zitten. Ik heb het 

altijd fijn gevonden om mensen te leren kennen, die samenwerking op te 

zoeken, van mensen te leren en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. 

Ik wil iedereen dan ook voor die ontmoetingen, voor de inspiratie en voor de 

samenwerking hartelijk danken. 

Het was een voorrecht en een genoegen uw wethouder te hebben mogen 

zijn. Ik hoop dat het u allen goed mag gaan in de komende tijd en dat er zich 

nieuwe perspectieven voordoen waarin we hopelijk de coronapandemie 

achter ons laten. 

 

Hoogachtend, 

 

Dorien Zandvliet 

 


