
         Zwolle, 3 augustus 2019 

 

Geachte heer Meijer, beste Henk Jan, 

Het is een eer om het raadslidmaatschap te mogen vervullen in Zwolle. Na bijna 6 jaar 

burgerlidmaatschap werd ik in oktober 2015 benoemd als raadslid. Voor mezelf tel ik daar de 5 jaar 

waarin ik ambtenaar was en het jaar in voorbereiding op de verkiezingen van 2010 bij op. Ruim 15 

jaar heeft de gemeente Zwolle zo mijn agenda beheerst. Dat is, buiten GroenLinks, geen enkele 

andere organisatie nog gelukt. Op wat ik, samen met velen, in die 15 jaar heb kunnen bereiken, kijk ik 

nu met grote tevredenheid terug. 

Uit de laatste zin kunt u al opmaken dat ik met deze brief een punt zet achter mijn 

raadslidmaatschap. Feitelijk heb ik die keuze voor mezelf eind mei al gemaakt, maar ik wilde de stap 

pas echt zetten in het zomerreces. Om zo ook mijn opvolger tijd en ruimte te geven zich voor te 

bereiden. Zij staat nu in de startblokken. Samen met de andere collega’s staat er zo een mooi team, 

dat het GroenLinks gedachtengoed met kracht zal kunnen vertolken. 

Er is niet één reden dat ik deze stap zet. Het is een optelsom van vele redenen. In deze keuze telt 

voor mij uiteindelijk maar één ding: de vraag hoe ik het meest effectief, de door mij en mijn partij 

gewenste veranderingen in de maatschappij kan bereiken, met name binnen het sociaal domein. 

Als zelfstandig professional zie ik steeds meer kansen voor mijn bedrijf en wil ik deze graag grijpen. 

Het ondernemerschap geeft mij enorm veel energie, zeker de laatste tijd hoor ik regelmatig in mijn 

omgeving: “je straalt helemaal”. Doordat ik al bijna 20 jaar werk bij gemeenten in het sociaal domein, 

word ik ook steeds effectiever.  

Tegelijkertijd merk ik dat ik in de gemeenteraad niet zo effectief kan opereren als ik graag zou willen. 

Mooie momenten zijn er nog steeds elke dag, maar de mindere momenten zijn er ook. Nogmaals, 

het is een optelsom van vele plussen en minnen, die afzonderlijk prima te hanteren zijn. In de balans 

die ik eind mei opmaakte koos ik voor de zeer positieve energie die het ondernemerschap mij geeft, 

de kansen die ik zie en die anderen voor mij zien. 

Henk Jan, ik treed daarom op 1 september terug als raadslid van de gemeente Zwolle. 

Via u dank ik de collega’s in de raad en niet in het minst de medewerkers van de griffie voor de 

prettige samenwerking. Denk af en toe nog terug aan mijn inspanningen om de positie van de 

inwoner in het sociaal domein te versterken (via de onafhankelijke cliëntondersteuning, 

ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheid onvrede te uiten voordat deze klachten worden), 

inwoners nog beter te betrekken bij wat de gemeente doet (geweldig dat een nieuwe 

raadswerkgroep zich hierover gaat buigen) en zorg ervoor dat er snel een spreekgestoelte staat in 

raadszaal, waar iedereen gebruik van kan maken, ook als je niet kunt staan. 

Het ga jullie goed, ik blijf jullie zeker volgen. 

Hartelijke groet, 

 

Remko de Paus 


