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Aan de leden van de PvdA afdeling Krimpenerwaard 

Beste partijgenoten, 

 

Ruim twee jaar geleden gaven jullie, de leden van de PvdA afdeling Krimpenerwaard, mij de 

eervolle taak om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2014 aan te 

voeren. Ik heb dat met heel veel plezier en inzet gedaan. Ook de taak die daarop volgde, die 

als fractievoorzitter, heb ik op een goede manier die recht doet aan onze idealen proberen in te 

vullen. 

 

Toch ga ik daarmee stoppen en ik wil jullie hierbij uitleggen waarom. 

 

Raadslid ben je dag en nacht. Inwoners moeten je ieder moment kunnen aanspreken of 

bereiken, de vergaderdruk is hoog en je wilt altijd goed voorbereid zijn. Daarnaast nemen 

contacten met de media, ontmoetingen met inwoners en stichtingen en verenigingen en het 

nadenken en uitvoering geven aan de sociale en groene idealen voor onze Krimpenerwaard 

veel tijd in beslag. Zo hoort het ook. Dat is waar je voor kiest. En als je op de lijst staat, maak 

je die keuze in principe voor vier jaar lang. 

 

Onze inwoners verdienen raadsleden die zich op die manier in willen en kunnen zetten voor 

de Krimpenerwaard. 

 

De afgelopen periode zijn er veel mooie ontwikkelingen geweest in mijn privésituatie. In 

december van vorig jaar werd onze tweede zoon geboren. En per 1 augustus heb ik een 

nieuwe werkgever. De werkdruk in 2015 was gigantisch en dit jaar is dat niet minder. Voor 

mij is er maar één manier om je raadswerk goed te kunnen doen en dat is je voor de volle 

honderd procent in te zetten. Iedere dag weer. Zo heb ik dat de afgelopen zes jaar ook gedaan. 

Door de bovenstaande veranderingen is dat voor mij op dit moment, maar ook voor de 

anderhalf jaar die nog voor ons liggen, niet meer mogelijk. Hoe jammer ik dat ook vind. 

 

Dat heeft mij tot de conclusie gebracht dat het voor mij, de partij en de inwoners van de 

Krimpenerwaard beter is om mijn zetel per 27 september ter beschikking te stellen. 

 

Ik wens mijn opvolger in de fractie, Cees van der Graaf, én de fractie enorm veel succes. 

Onze inzet is hard nodig om de Krimpenerwaard sociaal en groen te houden. 

 

We komen elkaar in de toekomst vast nog tegen. 

 

Met sociale groet, 

Rob Geleijnse 

 


