
Voorzitter, bedankt dat ik de gelegenheid krijg om nog één keer mijn 

Hillegomse PvdA geluid te laten horen.  

 

12 jaar geleden kwam ik vrij onverwacht in de raad doordat wij als PvdA een 

wethouder mochten leveren en ik met voorkeurstemmen de eerst 

opvolgende was geworden. Best spannend, maar ik besloot de uitdaging 

aan te gaan. Ik heb veel geleerd en het raadslidmaatschap met veel plezier 

ingevuld. Maar nu is het tijd om wat meer thuis te zijn.  

 

Wel is het gek om morgen niet te kunnen overdragen aan Teresa als mijn 

opvolger. Er wordt lokaal gestemd, en dat is goed als het om lokaal bestuur 

gaat. Wat jammer is, is dat veel mensen zich niet lijken te realiseren dat de 

lokale afdelingen van landelijke partijen net zo goed gevormd worden door 

lokale mensen en lokale wensen als dat lokale partijen dat zijn. Maar 

eigenlijk is lokaal of landelijk maar bijzaak en moet het gaan over plannen 

voor Hillegom en kwaliteit van bestuur. Ik denk dat de komende raad voor 

de uitdaging staat om dat aan de Hillegommers te laten zien.   

 

De afgelopen 12 jaar staan in grote lijnen in het teken van het opbouwen 

van de participatiesamenleving. Dat startte in 2007 met de invoering van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 waarin het begrip 'eigen 

kracht' centraal werd gesteld. Daarna volgden jeugdzorg, zorg en de 

participatiewet. En het is nog niet klaar. Het interessante vraagstuk dat met 

deze veranderingen omhoog kwam, is de veranderende rol van de overheid. 

De overheid niet als hangmat, maar als vangnet. En zo´n vangnet neemt 

heel wat hoofdbrekens met zich mee, want voor wie hang je dat op en waar, 

hoe en wanneer? Als lokale overheid moet je daarvoor in gesprek gaan met 

je inwoners en heel goed naar ze luisteren. Daar komen dan behoeftes uit 

die niet passen in de traditionele structuren, vaak langs financiële lijnen 

gevormd. En dat is het punt waar we nu staan.  

Om verder te komen moet de gemeentelijke organisatie nog meer uit de 

bestaande vakjes en tot vanzelfsprekende verbindingen komen. Ruimte 

geven, initiatieven niet smoren in regels of financiële potjes. En de 

samenwerking met de inwoners maken tot een continu gesprek. Zodat de 

gemeente ècht dicht bij de inwoners komt te staan. Een mooie uitdaging 

voor nieuwe raad en college. 

 



Ik ben natuurlijk niet de enige die vandaag afscheid neemt, een kort woord 

aan mijn collega´s: Theo, we hebben fijn samengewerkt, ook in de vorige 

coalitie. Je hebt ons tot lotgenoot bestempeld en daar al een paar keer op 

geproost. Vanavond nog maar een keer.  

One liner Wilfried, bracht de nodig lach in de raad met droge humor en  

scherpe analyses. Marcel, aan jou de moeilijke taak een jaar voor het eind in 

te stappen en gelauwerd raadslid Aart van Heusden op te volgen. Je hebt 

de taak serieus opgepakt en je bijdrage kunnen leveren.  

Frank, kan stevig inzetten in het debat. Je weet de zaken op een eenvoudige 

manier begrijpelijk te maken.  

 

Sinds 2014 was ik het enig raadslid van de PvdA, maar ik heb al dat werk 

natuurlijk niet alleen gedaan. Daarom wil ik als eerste en bovenal onze 

burgerleden Herman de Joode en Ria van der Erf bedanken, zij hebben zich 

onvermoeibaar ingezet zodat wij met z'n 3-en het Hillegomse PvdA geluid 

konden laten horen. Jullie zijn kanjers!  

 

Verder dank aan de Hillegomse afdeling van de PvdA, mijn collega-

raadsleden en in het bijzonder de Groen Links fractie, de burgemeester en 

de griffie.  

 

Ten slotte dank aan mijn lieve, betrokken familie en in het bijzonder Michiel 

en Floris. Hoewel het af en toe kunst en vliegwerk was om huis alles rond te 

breien als ik weer naar de raad moest, gaf Michiel aan mij toch te steunen 

als ik mij opnieuw verkiesbaar had gesteld. Ik heb anders besloten en nu 

moeten we vanaf vandaag de bank thuis gaan delen. Voor de zekerheid 

hebben we er maar een extra exemplaar bij gekocht. Knalrood, zodat we fijn 

democratisch met elkaar kunnen gaan uitmaken wie waar mag zitten.  

 

Iedereen bedankt en tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemieke van Dijk 
 


