
Gorinchem, 7 januari 2020 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Leiderdorp, voorzitter, 

  

De afgelopen weken is helder geworden dat er een nieuwe coalitie aanstonds is, waar de 

Lokale Partij Leiderdorp (LPL) geen personele bijdrage aan zal leveren. Het is daarom 

dat ik u mijn ontslag aanbied met ingang van het moment waarop de nieuwe wethouders 

zijn benoemd. 

 

De rol als wethouder van het sociaal domein in Leiderdorp heb ik met veel plezier 

vervuld, zeker op het gebied van zorg en welzijn is er veel en betekenisvol werk te doen. 

Ondersteund door betrokken en deskundige ambtenaren zijn goede stappen gezet in het 

beter inregelen van de (toegang tot) jeugdzorg. Ik hoop dat u deze inspanningen 

waardeert en over twee weken instemt met het toegangsdocument, waardoor er echt 

verschil gemaakt kan gaan worden.  

 

Ik was u en de inwoners graag nog langer van dienst geweest, helaas is de politieke 

werkelijkheid anders.  

 

In de tijd dat ik uw wethouder ben, heb ik met verwondering gezien hoezeer macht een 

centraal thema is binnen uw raad en college. De afgelopen maanden heb ik velen van u 

gesproken en u heeft u zonder uitzondering laten kennen als mensen met een hart voor 

Leiderdorp. U vertegenwoordigt allemaal een ander geluid en mening. Dat geeft ook een 

grote verantwoordelijkheid, in het zorgen dat alle geluiden uit de samenleving een plaats 

vinden in dat wat de gemeente doet. 

 

Immers, de kwaliteit van besluiten is het grootst wanneer zowel de meerderheids- als de 

minderheidsstem gehoord én gewaardeerd wordt. Ik hoop dat u heeft ervaren dat ik hier 

in ieder geval stappen in heb willen zetten vanuit de overtuiging dat alleen deep 

democracy het antwoord is op zoveel verdeeldheid. 

 

Daarom tot slot een hartenkreet mijnerzijds: laat het streven naar een inclusieve 

samenleving niet iets zijn dat alleen voor anderen geldt, maar laat dat vooral ook in de 

raadszaal gelden. Ik hoop van harte dat u in de toekomst in staat zult zijn om met elkaar 

te kiezen voor leiderschap boven macht. 

 

Ik dank u voor het vertrouwen in de tijd dat ik uw wethouder mocht zijn. 

 

 

Martine de Bas 


