Aan de leden van de gemeenteraad
van de gemeente Heerde

Heerde, 3 september 2020

Geachte leden van de raad,
Op 19 september 2018 stelde u een profielschets vast voor de nieuwe burgemeester van
Heerde. Daarin gaf u aan dat de nieuwe burgemeester “tussen de Heerdenaren” moet
willen staan. U wilde een burgemeester die benaderbaar, enthousiast en vernieuwend is.
Die optreedt als het gezicht van de gemeente en die de inwoners – gebruik makend van
de sociale en technische middelen die daarvoor beschikbaar zijn – laat weten waar hij of
zij mee bezig is. Een vernieuwer die met visie en passie een inspirerende rol speelt bij
bestuurlijke vraagstukken en die inwoners wil betrekken bij beleid en uitvoering.
Met overtuiging solliciteerde ik op die vacature en ik vond en vind het eervol dat ik ruim
anderhalf jaar geleden, na uw aanbeveling op grond van dat profiel, zeer gemotiveerd en
met veel enthousiasme van start mocht gaan als uw burgemeester.
Ik kijk terug op een fantastisch eerste jaar, met vele kennismakingen en activiteiten
waarbij ik betrokken werd. In die periode heb ik de gemeente Heerde en haar inwoners
leren kennen als een hechte en hartelijke gemeenschap, waar mensen omkijken naar
elkaar en zich zeer betrokken voelen bij hun omgeving. Maar ook heb ik ervaren dat
Heerde bestuurlijke vernieuwing nodig heeft, die vastomlijnde patronen en hiërarchie
moet doorbreken. Deze gevraagde rol van de burgemeester vereist naar mijn overtuiging
een langdurige en krachtige inzet, om die vernieuwing daadwerkelijk te realiseren. De
gemeente Heerde verdient immers een transparante bestuurscultuur waarin alle spelers
weerbaar en krachtig het algemeen belang dienen.
Het coronavirus heeft onze gemeente het afgelopen half jaar hard geraakt en mijn
gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Maar ook
persoonlijk heeft het virus mij getroffen, waardoor ik mij medio maart heb moeten
ziekmelden. Eind april begon ik voorzichtig met halve dagen, die zich al snel vulden.
Vanaf juni werkte ik weer voltijds, maar kreeg enkele dagen later een enorme terugslag
die het noodzakelijk maakte om een intensief revalidatietraject te starten. Mijn conditie
laat het niet toe om mijn taken te hervatten en de verwachting is helaas dat dit tenminste
nog een half jaar kan duren.
De maatschappelijke en bestuurlijke situatie in Heerde en de noodzakelijke vernieuwing
van de bestuurscultuur, vereist een vitale burgemeester die zich onbelemmerd en vol
energie kan inzetten voor de gemeente. Na een zorgvuldige en moeilijke afweging heb

ik, constaterende dat het nu ontbreekt aan daadwerkelijke ruimte voor vernieuwing en
dat mijn conditie me belemmert om daar een leidende rol in te pakken, besloten dat het
in het belang van de inwoners van de mooie gemeente Heerde is, dat ik terugtreed en
plaats maak voor iemand anders. Met pijn in het hart deel u dan ook mede dat ik mijn
functie neerleg en de minister zal verzoeken mij ontslag te verlenen. Hiervan heb ik ook
de Commissaris van de Koning in kennis gesteld.
Graag dank ik de inwoners van Heerde voor het vertrouwen en de zeer plezierige
contacten en wens hen en uw gemeente alle goeds toe.
Met vriendelijke groet,

Mr. J. (Jacqueline) Koops-Scheele
Burgemeester gemeente Heerde

