Westmaas, 7 februari 2017

Geachte voorzitter van de gemeenteraad, dames en heren raadsleden,

Bij deze dien ik per 7 februari 2017 mijn ontslag in wegens verschillen van inzicht
binnen het college, die hebben geleid tot mijn persoonlijke overweging terug te
treden (conform artikel 43 van de Gemeentewet, ontslag op eigen initiatief).
Na zeven jaar als wethouder constateer ik dat mijn periode voorbij is. En als je dan
gaat terugkijken dan zie je wat er bereikt is in zeven jaar: enorm veel!
Wellicht ook logisch als je een grote portefeuille hebt en zitting mag nemen bij of in
het bestuur van 12 samenwerkingsverbanden. Hierdoor heb ik mij nooit verveeld en
kon ik altijd mijn energie kwijt in mijn werk.
Door de fijne samenwerking met mijn ambtenaren en door het brede draagvlak wat
er vaak was voor mijn plannen in uw raad hebben we samen veel kunnen bereiken.
Een korte opsomming van enkele mooie projecten uit de brede portefeuille die ik
mocht vervullen:
- Wijzigen van het uitgifte beleid van het regionale bedrijventerrein voor bedrijven
van buiten de Hoeksche Waard;
- Het vaststellen van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Reedijk
en Mijlpolder waarbij Reedijk een bijzonder traject was;
- Herinrichting van de Boonsweg met o.a. LED-verlichting;
- Oprichten van een BIZ (samenwerking) met de winkeliers in Puttershoek;
- Burgerparticipatie: van het snoeien van één enkele boom door bewoners tot het
overnemen van het beheer van de sportzaal Duyvesteyn. Ieder jaar zijn er
tientallen grote en kleine projecten in mijn portefeuille die samen met bewoners
gedaan worden, precies zoals dat hoort in een moderne gemeente;
- Het verzelfstandigen van het gemeentelijk vastgoed in een bv genaamd Bres. Bres
draait goedkoper, efficiënter en meer transparant dan toen de gemeente zelf het
beheer deed. En dit al vanaf dag één. Recentelijk is ook het beheer van zwembad
De Wellen overgenomen door Bres;
- Het succesvol invoeren van Goed Scheiden Loont wat leidt tot lagere lasten bij
inwoners én een enorme milieuwinst voor de Hoeksche Waard;
- Het renoveren van de haven in ’s-Gravendeel dankzij een verkregen subsidie van
€550.000 euro van de provincie. Het project bleef binnen het budget van €1,1
miljoen en ik mocht namens de gemeente een waarderingsprijs van de
binnenvaartvereniging KSV Schuttevaer ontvangen.

- Door beter samen te werken in de afvalwaterketen met de vier andere

-

gemeenten en het waterschap besparen de deelnemers enkele miljoenen tot
2020. Namens de regio mocht ik dit project leiden en werd de Hoeksche Waard
een koploper in Nederland (rapport Commissie Peijs). Dit resulteerde zelfs tot een
publicatie over het afvalwaterbeheer in de Hoeksche Waard in een Chinees
vakblad!
Het invoeren van digitaal werken bij gemeente Binnenmaas. Ik ben een groot
voorstander van het gebruik van ICT op ieder moment op iedere plek en zeker als
het ook een milieuwinst oplevert door niets meer te printen.
Het voorkomen van de kap van honderden bomen langs de N489 door de
provincie. Een goed lobbytraject, gezamenlijk met vele organisaties zoals de
Bomenridders en bewoners, leidde tot wijziging van het provinciaal beleid
waardoor niet alleen in de Hoeksche Waard maar overal in Zuid-Holland
honderden bomen gered zijn. Een mooi voorbeeld van de kracht van goed en
strategisch samenwerken.

Bovenstaande is geen volledig overzicht van alles wat we samen gerealiseerd
hebben maar het laat zien dat er veel verzet kan worden in zeven jaar.
Besluitvorming hoeft niet ellenlang te zijn en de raad stelde mij in staat om dit te
laten zien: de verzelfstandiging van al het gemeentelijke vastgoed bijvoorbeeld kon
samen met u in twee jaar tijd gerealiseerd worden terwijl dit dossier zich voor 2010
al bijna twintig jaar voortsleepte.
Raadsleden, ik dank u nadrukkelijk voor het door u gestelde vertrouwen in mij.
Zonder u kon ik nooit deze resultaten boeken: alleen ga je sneller maar samen kom
je verder.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn ambtenaren. Wat zijn jullie ongelooflijk
loyaal, hard werkend en inhoudelijk kundig! Tot diep in de nacht via WhatsApp en email samenwerken aan voorstellen, bezoekjes bij mij thuis in mijn vakantie of terwijl
ik aan het klussen was om de laatste puntjes op de i te zetten, reageren per e-mail
of telefoon vanaf vakantieadressen in het buitenland omdat ik in Nederland weer
een vraag had bedacht… weinig was te gek in onze samenwerking. Dank!
En uiteraard ben ik mijn partij de VVD dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen
in de afgelopen 7 jaar. Samen hebben we hard gewerkt en veel bereikt.
Voorzitter, concluderend: ik kijk terug op een fantastische periode waarin ik veel van
u en de raadsleden heb mogen leren. Ik ben een geduldiger en completer mens
geworden dankzij de ervaringen die ik heb opgedaan als wethouder van de
gemeente Binnenmaas.

Met deze positieve woorden wil ik afscheid van u nemen. Het ga u allen goed en ik
wens u veel wijsheid en bovenal veel vrijheid toe!

Hoogachtend,

ir. W.W. Joosten

