
 

Hillegom - 9 juli 2020

Geachte griffie, voorzitter en leden van de Hillegomse Raad,

Met dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik stop als Raadslid van de gemeenteraad van Hillegom. 

Begin 2011 werd ik lid van D66 om het onderwerp cultuur prominenter op de politieke agenda van de
Tweede Kamer te zetten. Tot 2018 heb ik mij daar als voorzitter van de cultuurafdeling binnen D66 hard
voor gemaakt, met als resultaat dat de cultuurminister nu beleid uitvoert zoals die cultuurafdeling dat in het
vorige verkiezingsprogramma had opgeschreven. Missie geslaagd vond ik en daarop heb ik de afdeling na 8
jaar overgedragen aan een nieuw fris bestuur.  

Met  een  lidmaatschap  van  een  landelijke  partij  kwam  automatisch  het  lidmaatschap  van  een  lokale
afdeling. Eind 2011 ben ik als burgerlid geïnstalleerd en maart 2014 mocht ik als raadslid aan de slag onder
de vleugels van Theo Adamse als fractievoorzitter en met Annechien Snuif als wethouder. Geheel volgens
afspraak wisselde ik halverwege de raadsperiode met Theo Adamse van functie raadslid/fractievoorzitter.
Een systematiek voor een warme overdracht tijdens een raadsperiode, in plaats van een wisseling van de
macht als gevolg van verkiezingen en coalitiebesprekingen. Voor de huidige periode hadden wij eenzelfde
systematiek  in  gedachten,  helaas  moeten  wij  het  in  de  huidige  periode  stellen  met  maar  één  zetel,
evengoed houden we vast aan het idee om halverwege mijn tweede periode van functie te wisselen. 

Ik heb er veel plezier in gehad om mijn taak als raadslid te vervullen, zowel als coalitiepartner als vanuit de
oppositie. Met overtuiging doe ik graag een stap opzij en naar achteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat
Rory Semrek als raadslid (en fractievoorzitter) een aanwinst voor de raad van Hillegom is. Hij is zeer goed
ingevoerd in Hillegom en heeft de afgelopen jaren overtuigend laten zien over de juiste competenties te
beschikken.  En hij  hoeft  het  niet  alleen te  doen,  hij  wordt gedegen ondersteund door de niet  minder
getalenteerde Sjoerd Bijl en de komende tijd blijf ik als burgerlid nog betrokken. 

Ik dien hierbij dus mijn ontslag op eigen verzoek in, opdat ik in de raadsvergadering van 17 september het
stokje kan overdragen aan Rory Semrek als mijn rechtmatige opvolger.

Met hartelijke dank en vriendelijke groet,

Sander Boschma
Fractievoorzitter D66 Hillegom
m 06 22 987 483


