Ward van Miltenburg <wardvanmiltenburg@ziggo.nl>
Beste leden van de Rekenkamercommissie Zevenaar,
Om maar met de deur in huis te vallen; ik stop per 1 november aanstaande als voorzitter van jullie
rekenkamercommissie.
Sommigen van jullie zal het niet verrassen, misschien heeft een aantal van jullie het al gehoord van
Roelien, maar ik wil jullie graag rechtstreeks informeren, voordat het nieuws een eigen leven gaat
leiden. Vandaar deze wat onverwachte mail.
Toen ik drie jaar geleden aantrad had ik niet gedacht dat de omstandigheden zich zo zouden
voordoen als gedaan. We hebben maar 2 onderzoeken gedaan en dat is op zich niet veel.
Corona heeft daar zonder meer een belangrijke rol in gespeeld. Echter ook mijn werk als directeur
Financiën van de gemeente Den Haag is voor mij niet makkelijk te combineren met een goed
voorzitterschap van de rekenkamercommissie.
Wil je dat goed doen, moet je meer tijd nemen voor het opbouwen van politieke en ambtelijke
relaties, die verder gaan dan het verrichten van onderzoek sec. Binding en verwantschap met de
lokale gemeenschap is daarbij belangrijk en ik vind dat ik daar onvoldoende aan toe kom.
Vandaar dit besluit. Misschien te vroeg, aan de andere kant geeft het jullie ook ruim de tijd om vóór
de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te bezien waar een rekenkamercommissie aan moet
voldoen en wie daar het beste leiding aan kan geven.
Ik heb de onderzoeken met veel plezier gedaan. Ook heb ik genoten van de contacten die ik met
jullie had en die altijd waarderend en opbouwend waren.
Roelien overweegt om nog een keer bij elkaar te komen ná de begrotingsbehandeling van 3
november aanstaande. Mocht dat lukken dan zie ik jullie graag nog een keer.
Lukt dat onverhoopt niet, wil ik jullie bij deze danken voor de samenwerking en het in mij gestelde
vertrouwen.
Ik wens jullie veel succes toe met jullie raadswerk en wens jullie het allerbeste toe met jullie
(politieke) toekomst!
Vriendelijke groet,
Ward van Miltenburg.

