
Deurne, 18 november 2021 

 

Beste raadsleden,  

 

“Het afscheid is definitief, maar de herinnering is onuitwisbaar.” 

 

Met pijn in mijn hart maar vol trots en dankbaarheid, wil ik u informeren dat ik  

besloten heb om afscheid van u te nemen. 

 

Het wethouderschap is een ongelofelijk mooi en eervol ambt. Je werkt direct voor 

inwoners en maakt daardoor het verschil op de persoonlijke levens van mensen. Het is 

mijn persoonlijke overtuiging, dat je hiervoor een enorme drive moet hebben. Een drive  

om het verschil te willen maken. Die mijzelf, raadsleden, collega’s, medewerkers en 

inwoners inspireert. Het past bij mijn persoonlijkheid om na acht jaar die drive en 

energie ergens anders in te zetten. Ik geloof ook, dat de politiek gebaat is bij een 

combinatie van continuïteit en vernieuwing. Met mijn vertrek maak ik dan ook graag 

ruimte voor nieuw talent. 

 

Ik kijk terug op hele intensieve en bijzondere jaren. De uitdagingen waren groot. Het is 

altijd mijn overtuiging geweest dat je samen het beste resultaat bereikt. Het is daarom 

dat ik vooral trots ben op alle momenten dat die samenwerking lukte. Als inwoners, 

ambtenaren, college en raad, allemaal vanuit hun eigen achtergrond en visie, tot een nog 

beter voorstel komen, is dat fantastisch. De ontwikkelingen in de regio van met name 

Senzer en Peelgemeenten, waar ik respectievelijk secretaris en voorzitter ben, maken me 

trots. Onze regio heeft een grote plek in mijn hart verworven. 

 

Gezien bovenstaande, begrijpt U dat mijn passie voor het openbaar bestuur de afgelopen 

jaren alleen maar is gegroeid. Het werken voor de overheid (en meer specifiek de 

gemeente) is uitdagend. Het maken van politieke keuzes, de ontwikkelingen, taken en 

veranderingen die in razend tempo blijven komen, de financiële druk en het steeds 

aftasten van zelfstandig doen of regionaal samenwerken geven een stevige dynamiek. De 

overheid moet dienend zijn, werken vanuit de bedoeling, de inwoner bepaalt steeds meer 

de richting. Dat vraagt steeds meer van een gemeenteraad, een college en zeker ook de 

ambtelijke organisatie. 

 

In mijn werk en in onze maatschappij wil ik graag het verschil maken. Het is daarom dat 

ik gemeenten wil blijven bijstaan bij al deze ontwikkelingen. Na mijn wethouderschap ga 

ik aan de slag als senior adviseur bij & Van de Laar, een organisatieadviesbureau met 

denkers én doeners. Daar wil ik met mijn ervaring en persoonlijkheid, een stevige 

bijdrage leveren aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector.  

 

Ik ben dankbaar voor al uw inbreng, met name in de commissie samenleving en bestuur. 

Dankbaar ben ik ook voor de kans die u mij gegeven heeft om uw wethouder te mogen 

zijn. Hoewel ik altijd heb ervaren dat ik voor u allen werk, wil ik in deze brief toch een 

stukje extra dankbaarheid uitspreken aan de fractie van de Deurnese VVD, die mij twee 

keer heeft voorgedragen voor dit prachtige ambt. 

 

Ik hoop afscheid van u te nemen tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2022. 

 

Met grote dank, hoogachting en hele hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Marnix Schlösser 


