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Geachte burgemeester Petter, beste Frank, 
 
 
Hierbij bied ik mijn ontslag aan als wethouder van de Gemeente Bergen op Zoom. Ik neem deze 
moeilijke beslissing omdat ik bestuurlijk verantwoordelijk ben en me ook verantwoordelijk voel voor 
onder meer het dossier Cultuur.  Voor die verantwoordelijkheid wil ik niet weglopen. Echter, na alles 
wat we de afgelopen week hebben meegemaakt, ben ik bij mezelf te rade gegaan en heb mezelf de 
vraag gesteld of ik nog voldoende vertrouwen voel om als wethouder van deze mooie gemeente 
door te gaan. En deze ontslagbrief geeft meteen het antwoord daarop. 
 
Ons (zaken)college heeft  vanuit het Focus Akkoord de volgende opdracht meegekregen: 
1. Cultuurverandering over de volle breedte  
2. Verbeteren van de kwaliteit organisatiebreed  
3. Schuldenlastreductie 
 
Als wethouder heb ik me, ook in dit zakencollege, voor onze gemeente de afgelopen 7,5 jaar met 
veel energie ingezet. Dit heb ik vol overgave gedaan. En het was niet altijd makkelijk, want we 
hebben te maken met  grote opgaven die we in een  korte tijd  gezamenlijk moesten realiseren.  
De opgave om 1,9 miljoen te bezuinigen binnen ‘cultuur’ zoals door de raad is vastgesteld , is geen 
eenvoudige kwestie.  Vanuit de menselijke kant doet dit mij pijn omdat ik weet hoe hard en 
dienstbaar mensen zich al vele jaren hebben ingezet voor onze stad. Vanuit de financiële kant snap ik 
dat we moeten bezuinigingen om onze gemeente een stuk gezonder te krijgen. We zijn daarmee 
volgens mij ook op de goede weg.  
 
Graag wil ik een oproep doen aan de gemeenteraad. In uw eigen Focusakkoord heeft u juist erkend 
dat er een cultuurverandering over de volle breedte moet komen. En veranderen begint bij ons zelf. 
De manier waarop afgelopen week onze stad in de verschillende media is verschenen, is ronduit 
slecht voor de beeldvorming van Bergen op Zoom.  
Terwijl we juist volop samen zouden moeten werken om de doelen vanuit het Focusakkoord te 
realiseren. En die samenwerking heeft alles met vertrouwen te maken.  
 
Ik weet nog goed dat in de afscheidsbrief van Anette Stinenbosch het volgende stond: ”Durf op de 
juiste momenten ook vertrouwen te geven aan college en organisatie. Ook als niet alles loopt zoals 
het zou moeten. Niet afrekenen maar leren moet centraal staan.” Ik kan het niet beter verwoorden.   
 
Vandaag de dag geldt dit nog steeds. En laat het alstublieft niet zover komen dat, doordat wij elkaar 
niet met respect en met juiste woorden proberen te overtuigen, er bedreigingen geuit worden aan 
het adres van bestuurders. Het gaat je namelijk niet in de koude kleren zitten en is een aanslag op je 
omgeving, op je hele gezin. Met name dat valt me erg zwaar! 
 
Tenslotte wil ik even stiltaan bij mijn collega’s in het college. Ik dank hen voor de steun en ik hoop 
dat het college het vertrouwen van u krijgt om de stad bestuurbaar te houden.  
 
 



Ook al overheerst nu de mineur, toch kijk ik terug op een tijd waarin ik ook veel steun heb mogen 
ervaren.  En ik weet zeker dat als we elkaar over een tijdje weer tegenkomen,  we kunnen zeggen dat 
we zeker ook hele mooie opgaves samen hebben mogen realiseren voor onze gemeente, voor 
Bergen op Zoom 
 
Ik wens jullie en jullie gezinnen alle goeds.  
 
 
 
 
 
 
Patrick van der Velden 
 
 
   
 
 


