
Aan de gemeenteraad van de gemeente Drechterland 
t.a.v. de voorzitter 
 
Postbus 9 
1616 ZG Hoogkarspel 
 
 
Venhuizen, 2 september 2019. 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, 
 
Nooit spijt hebben van dingen die je niet hebt gedaan. Met dit uitgangspunt nam ik vijf jaar geleden 
na een raadslidmaatschap van vier jaar, de uitdaging aan om namens de VVD wethouder in de 
gemeente Drechterland te worden. Een voor mij onbekende wereld waarin ik de afgelopen jaren 
veel heb mogen leren. Op basis van hetzelfde uitgangspunt, om geen spijt te krijgen van de dingen 
die je niet hebt gedaan, dien ik hierbij mijn ontslag in als wethouder van de gemeente 
Drechterland.  
 
Tijdens mijn periode als wethouder heb ik als portefeuillehouder aan verschillende mooie projecten 
en dossiers mogen werken, zoals het centrum Venhuizen, de dorpsontwikkeling in Schellinkhout 
en de woningbouw in Wijdenes en Hoogkarspel. Het gezamenlijk en toekomstgericht bouwen aan 
de leefbaarheid van de gemeente voor haar inwoners en ondernemers is mijn grootste drijfveer 
geweest. Ik kijk terug op een mooie, uitdagende en soms ook lastige periode waarin ik met veel 
plezier invulling heb kunnen geven aan de rol van wethouder en het werken in het openbaar 
bestuur.  
Gedurende de afgelopen periode ben ik het werken in de bouwsector gaan missen. De kans die 
kortgeleden voorbij kwam om hier weer invulling aan te kunnen geven heb ik aangepakt. Het werk 
is nog niet af maar de verschillende projecten zijn wel in een stadium dat zij ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen gaan worden, wat voor mij betekent dat ik met een gerust hart afscheid kan 
nemen van dit werk. 
 
Mijn werkzame leven zet ik verder voort in de sector en de rol waarvan ik denk dat die het meest 
bij mij past. Ik wil u als raad bedanken voor de samenwerking in de afgelopen periode. Ook gaat 
mijn dank uit naar de inzet en betrokkenheid van de griffie en ambtelijke organisatie. En tot slot wil 
ik de inwoners van onze prachtige gemeente bedanken die mij uiteindelijk de kans hebben 
gegeven om een bijdrage te leveren aan een nog mooier Drechterland.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
George Besseling 
Wethouder 


