Streefkerk, 9 juli 2019
Beste burgemeester, wethouders, raadsleden en medewerkers van de griffie,
Vorige week heb ik mijn fractie laten weten dat ik na de zomer niet meer terugkeer als raadslid. Dit
was voor mij een ontzettend lastig besluit. In deze brief licht ik mijn besluit nader toe.
Vanaf 1 januari 2013 heb ik de eer gehad om de inwoners van Molenwaard en inmiddels
Molenlanden te mogen vertegenwoordigen. Eerst als raadslid voor de PvdA en sinds dit jaar voor
DoeMee!. Dit heb ik al die jaren gecombineerd met een drukke baan bij de gemeente Rotterdam en
het penningmeesterschap bij de VV Streefkerk. Je inzetten voor de samenleving als je daar de
mogelijkheden voor hebt zie ik als iets vanzelfsprekends. Het heeft mij altijd veel energie gegeven en
ik heb er zelf ook ontzettend veel van geleerd.
De combinatie van het raadslidmaatschap, mijn werk en mijn activiteiten bij de voetbalclub, was
echter niet eenvoudig. Als je alles goed wil doen, kom je eigenlijk elke week een dag tekort. In de
aanloop naar de herindelingsverkiezingen voor de gemeente Molenlanden had ik daarom reeds
besloten om niet meer op te gaan voor een nieuwe raadsperiode.
Maar toen kwam daar begin 2018 opeens DoeMee! Een idee dat ik samen met Eric Spaans en Berend
Buddingh al vaker op een terras onder het genot van een biertje had verkend. We zagen de potentie
van het idee en ik wilde dit dan ook tot een succes maken. Met een energieke club mensen zijn we er
vervolgens in geslaagd om een historische prestatie neer te zetten. We wonnen de verkiezingen!
Ondanks dat ik bewust niet op een verkiesbare plek stond werd ik toch met voorkeursstemmen
gekozen in de raad van Molenlanden. Dat was heel eervol maar plaatste me ook voor een dilemma:
toch stoppen of gehoor geven aan de 376 mensen die op je gestemd hebben. Ik besloot dat laatste te
doen maar de afgelopen maanden kwam ik erachter dat dit niet de juiste keuze is geweest. Onze
inwoners en mijn fractie verdienen een raadslid dat zich voor de volle 100% inzet. Een raadslid dat
zich vastbijt in dossiers, die onze dorpen en stad ingaat om zo de straat naar de raad te brengen.
Hoewel ik met frisse energie ben begonnen lukt het mij niet om het raadslidmaatschap uit te
oefenen zoals ik denk dat het hoort.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de meer dan prettige samenwerking. Ik blijf de lokale politiek
uiteraard volgen - de fractie van DoeMee! in het bijzonder – en wens u allemaal het beste.
Met vriendelijke groet,

Ruud den Haak

