Duurzaam Stichtse Vecht

Stichtse Vecht, 4 maart 201 1 .
Geachte mevrouw Van 't Veld,

.
i

Zowel met pijn in het hart als met volle overtuiging maak ik aan u bekend dat ik vanaf
heden als zelfstandige fractie in de gemeenteraad van Stichtse Vecht zal opereren.
Dat gebeurt onder de naam: Duurzaam Stichtse Vecht.
De pijn zit hem in het feit dat ik me op dit moment gedwongen voel om afstand te
nemen van de lokale afdeling van GroenLinks. De afgelopen drie maanden hebben
laten zien dat een werkbare relatie met het andere GroenLinks raadslid nu niet
(meer) tot de mogelijkheden behoort. Ik betreur dat zeer en zodra er zich ergens in
deze raadsperiode de mogelijkheid aandient om weer één GroenLinksfractie te
vormen, dan zal ik dat zeker in overweging nemen.
Met volle overtuiging zal ik verder gaan als raadslid voor Stichtse Vecht. Nu onder de
naam van Duurzaam Stichtse Vecht. De kiezers hoeven daarbij niet teleurgesteld te
worden, want het verkiezingsprogramma van GroenLinks Stichtse Vecht - waarvan
ik één van de 3 schrijvers was - zal de basis voor mijn handelen blijven. Ik zal op
mijn eigen wijze - doortastend, resultaatgericht, eigenzinnig en met humor - aan de
verwezenlijking daarvan werken. De uitdaging waar de Raad van Stichtse Vecht voor
staat is ook mijn uitdaging: opkomen voor de inwoners van Stichtse Vecht op een
dusdanige manier dat alle inwoners ook op de langere termijn baat hebben bij het
bestuur van hun gemeente. Ook beroepsmatig is dat mijn drive: opkomen voor het
collectieve belang van huidige en toekomstige generaties.
Ik wil u graag bedanken voor het gesprek dat we afgelopen week mochten voeren.
Op professionele wijze wist u een spiegel voor te houden en de juiste vragen te
stellen. De antwoorden daarop zijn uiteraard voor mijn verantwoording.
Deze mededeling doe ik conform artikel 7, lid 4 van het Reglement van Orde van de
Raad van de gemeente Stichtse Vecht. Mag ik u verzoeken deze brief onder de
aandacht van raad, griffie, college en andere belanghebbenden/belangstellenden te
brengen? Voorts zou ik het plezierig vinden als ik in de raadsvergadering van 8 maart
een korte mondelinge toelichting kan geven op dit besluit.
Met vriendelijke groet,

Cock van der Kaaij.

