
Almere, 2 mei 2019 
 
 
Geachte heer Weerwind, beste Franc, 
 
Met gemengde gevoelens wend ik me tot u. Na 25 jaar in het openbaar bestuur ga ik u vertellen dat ik mijn 
functie als wethouder van de gemeente Almere per 15 mei 2019 neerleg. 
 
Ik doe dat uit persoonlijke motieven. In die afgelopen 25 jaar heb ik als wethouder en gedeputeerde, en eerder 
als raadslid, met veel plezier en voldoening bijgedragen aan de publieke zaak en gewerkt voor onze inwoners. 
Tegelijkertijd heeft dat, zeker in de laatste paar maanden, in toenemende mate druk gelegd op mijn persoonlijk 
leven. 
 
Heel soms komt er dan een kans langs, die beter past bij het gevoel dat in deze fase van mijn carrière en mijn 
persoonlijk leven de boventoon heeft. Ik heb na een lange en moeilijke afweging besloten die kans nu niet te 
laten passeren. 
 
Ik ben in Almere met veel enthousiasme en inspiratie begonnen, in de verwachting dat het een frisse start zou 
vormen. Ik heb echter gemerkt dat het wethouderschap ook hier een stevige inbreuk doet op je persoonlijk 
leven en functioneren. 
Ik voel me verantwoordelijk voor een goed openbaar bestuur in Almere en wil die verantwoordelijkheid ook 
met volle inzet kunnen nemen. Ik merk op dit moment dat dat me moeite kost. Dat is niet goed voor mijzelf, 
maar ook niet goed voor de gemeente Almere. 
 
Vandaar dat ik in deze fase van mijn werkzame leven een afweging moest maken tussen het wethouderschap 
of een positie die meer ruimte laat en zich minder middenin de politieke hectiek bevindt. Ik heb na een lange 
en moeilijke afweging voor het laatste gekozen. Dat geeft mij de gelegenheid ook meer prioriteit te leggen bij 
mijn thuisfront. Ik vraag u om begrip voor deze keuze. 
 
Ieder moment van terugtreden is ongelukkig, maar ik hoop in ieder geval dat dit moment in de lopende 
bestuursperiode ruimte biedt om op een goede manier te voorzien in invulling van dit wethouderschap in 
Almere. Een aantal inhoudelijke zaken hebben we in ieder geval al goed in de steigers weten te zetten. 
 
Ik dank de inwoners van Almere voor het vertrouwen, ik dank mijn collega’s in het college, ik dank u als 
burgemeester en ik dank de gemeenteraad voor de uitdagende gesprekken en de prikkelende 
gedachtewisselingen. En tenslotte uiteraard ook dank aan de ambtelijke organisatie.  
Almere gaat een mooie toekomst tegemoet, de gemeente is financieel behoorlijk gezond, er komt met de 
Floriade een prachtig evenement aan, de stad blijft aantrekkelijk voor de huidige bewoners en zeker ook voor 
nieuwe. Ook ondernemers vinden hun plek steeds beter in de jonge stad. Almere groeit naar een eigen 
identiteit, met trotse inwoners. 
 
De stad is bij u, bij mijn collega-wethouders in het college, bij de gemeenteraad en bij het ambtenarenapparaat 
in goede handen. Ik kijk er naar uit de komende periode op een andere plek aan de slag te gaan en mij te 
richten op een loopbaan buiten de politiek. 
 
Ik wens u alle goeds. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jaap Lodders 
 
 
 


