Hilversum, 10 november 2022
Aan: De burgemeester, de gemeenteraad, de griffie
Betreft: Opzegging raadslidmaatschap
Geachte collega’s,
Bij deze laat ik jullie weten dat ik mijn werk als raadslid ga neerleggen, om mij meer te kunnen
richten op mijn persoonlijke leven, mijn ‘gewone’ werk, en mijn familie. Vijf jaar geleden mocht ik,
toentertijd enigszins onverwachts maar met veel enthousiasme, mijn PvdA na vier jaar pauze
opnieuw vertegenwoordigen als raadslid en nu zelfs als fractievoorzitter. In de jaren erna heb ik met
veel plezier mijn werk verricht en een geweldig team op kunnen bouwen.
Ik heb mijn partij ook bij de afgelopen verkiezingen met volle inzet weer geleid en had nog veel
plannen voor de komende periode. Het werk van een raadslid met een fulltime baan is bijzonder
intensief. En hoewel het leven als duizendpoot gelukkig zeker niet saai is, is het steeds meer ten
koste gegaan van de rest van mijn werk- en privéleven. Ik vind het niet ideaal om zo kort na de
verkiezingen een streep door mijn raadslidmaatschap te zetten, maar voor mijn eigen welzijn is het
toch nodig.
Voordat mensen zich al teveel zorgen gaan maken: ik ben nog gezond en mankeer niks ernstigs.
Theoretisch zou ik een stapje terug kunnen doen en wat meer ‘achterover leunen’ als raadslid, om zo
de privé-werk balans proberen te herstellen. Maar in deze tijden vind ik het niet gepast om minder
dan mijn volle inzet te geven voor het raadslidmaatschap. Het is daarom beter als ik niet een stap
terug, maar opzij doe, zodat onze kleine fractie met grote ambitie volop door kan gaan.
Ik zal de komende cyclus van commissievergaderingen nog gewoon meedoen, maar wil graag bij de
eerstvolgende raadsvergadering op 7 december mijn vertrek officieel maken. In diezelfde
vergadering hoop ik dat mijn opvolger beëdigd kan worden.
Ik wil jullie allemaal en uiteraard in het bijzonder mijn eigen geweldige fractie heel hartelijk danken
voor de fijne samenwerking en wens jullie veel wijsheid in de toekomst.
Met vriendelijke groeten,

Femke van Drooge
PvdA Hilversum

