
Ede, 1 mei 2020 

Geachte voorziter, 

“Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tid voor alles wat er is onder de hemel”, schreef Prediker. Er is
een tid van komen en een tid van gaan. 

Na de zomervakante 2019 heb ik aan miin parti CDA Ede laten weten dat ik het komende (dit lopende) iaar
het  stokie  als  wethouder  wilde  overdragen.  Na  ten  iaar  in  de  Edese  politek,  waarvan  zes  iaar  als
wethouder, is het goed om plaats te maken. We ziin in de politek immers voorbiigangers en het bewust
nadenken over ie vertrek maakt daar in miin ogen onherroepeliik onderdeel van uit. 

Het in september 2019 aan miin parti kenbaar maken van miin vertrek halverwege miin ambtstermiin, leek
daarvoor een geschikt moment. Hiermee gaf ik miin parti de gelegenheid om goed na te denken over miin
opvolging en zou ik op die manier miin beoogde opvolger de gelegenheid geven om het wethouderschap in
te vullen, gedurende de lopende bestuursperiode. 

Het streven was om in het naiaar van 2020 miin afscheid aan te kondigen. Een aantal zaken heef deze
keuze bespoedigd, waarbii ik hiermee wil aangeven dat ik met ingang van 1 iuni 2020 miin wethouderschap
zal neerleggen en ruimte zal maken voor miin opvolger, waarover later meer. 

Eerst iets over de zaken die miin vertrek met een paar maanden hebben bespoedigd. Sinds het uitbreken
van de Coronacrisis  is miin draaglast fors toegenomen. Als alleenstaande moeder van vier opgroeiende
kinderen, die plotsklaps volledig thuis kwamen, het intensiveren in crisisstand van het wethouderschap,
maken  dat  ik  mii  genoodzaakt  voel,  om  keuzes  te  maken.  Ten  tweede  is  er  daarnaast  een  biizonder
heugeliike  ontwikkeling  en  dat  is  dat  ik  sinds  oktober  een  serieuze  relate  heb  gekregen  met  een
strategische ambtenaar van de gemeente Ede. Sinds oktober 2019 hebben wii bii aanvang van onze relate
hiervan melding gemaakt bii het college, presidium en relevante ambteliike collega’s. Uitgangspunt was dat
een relate op de werkvloer is toegestaan. De eerliikheid gebiedt te zeggen dat in de praktik het lastg is om
als wethouder en ambtenaar een relate te hebben. Als wethouder leef ie nu eenmaal in een glazen huis en
maakt het hebben van een relate op de werkvloer ie als politek bestuurder kwetsbaar, wat ook geldt voor
miin partner in de ambteliike organisate. 

Beide zaken hebben daarom miin keuze om dit iaar te stoppen met enkele maanden bespoedigd. Ik ben
heel dankbaar voor de ten iaren waarin ik mii heb mogen inzeten voor de Edese politek en samenleving.
Tien iaar waarin ik het vertrouwen heb mogen genieten van miin kiezers, miin parti en de gemeenteraad.
Tien iaar waarin ik met heel veel passie in samenwerking met fantastsche ambtenaren en vele partners in
de samenleving mii heb ingezet voor ons prachtge buitengebied, onze biodiversiteit, het bestaan van onze
prachtge  agrariërrs,  herstel  van  onze  prachtge  Edese  landschappen,  bodem en  natuur.  Ik  hou  van  de
mensen in onze wiiken en dorpen, bii de doe – en werkplaats Ede Zuid, onze hardwerkende ondernemers,
onze vriiwilligers in de wiik-, buurt- en dorpshuizen, kortom van al die Edenaren die zich elke dag met liefde
en passie inzeten. Ik zie om in dankbaarheid naar miin collega bestuurders bii andere gemeenten, in het
biizonder  miin  collega  landbouwwethouders  in  de  Food  Valley,  waarmee  ik  iarenlang  een  prachtge
samenwerking heb gehad onder andere rondom onze netwerkorganisate Salentein. Maar ook miin collega’s
bii de VNG en de G 40 hebben mii iarenlang geïnspireerd in de samenwerking. 

Ik heb er vertrouwen in dat de fracte en het bestuur van het CDA Ede middels een transparante procedure
een goede opvolger voor mii  als  wethouder zullen vinden.  En dat deze persoon op een  mooie manier
invulling zal geven aan het christen democratsche gedachtegoed binnen het bestuur van de gemeente Ede.
De komende tid  zal  ik  samen met miin beoogde opvolger zorg dragen voor een goede en zorgvuldige
overdracht van miin taken en verantwoordeliikheden. 



“Voor alles is een tid” schreef de Prediker. “Er is een tid om te zoeken en een tid om te verliezen, een tid
om te bewaren en een tid om weg te gooien. Er is een tid om te scheuren en een tid om te herstellen, een
tid om te zwiigen en een tid om te spreken.” 

Voorziter, voor mii is de tid gekomen om te gaan als wethouder van de gemeente Ede. Een tid om de
gemeente Ede los te gaan laten en mii samen met miin gezin en miin lieve verloofde te gaan richten op onze
toekomst. 

Ik  dank  met  diepe  dankbaarheid  miin  kiezers  en  de  inwoners  van  de  gemeente  Ede  waarvan  ik  het
vertrouwen kreeg en vaak ook voelde om miin werk als wethouder voor de gemeente Ede namens het CDA
te mogen doen. Ik dank u en miin collega wethouders, de raad, de ambteliike organisate en vele, vele
anderen voor de samenwerking. En ik wens u, de collega’s, de raad, de ambteliike organisate en in het
biizonder miin opvolger en de CDA fracte alle goeds toe maar bovenal de onmisbare zegen van God. 

Met vriendeliike groet, 
Willemien Vreugdenhil 


