Dalfsen, 6 februari 2022
Betreft: beëindiging lidmaatschap Rekenkamercommissie

Geachte heer Kamermans, beste Dolf,
Na bijna vier jaar met plezier en toewijziging lid te zijn geweest van de Rekenkamercommissie
voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, is
voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen. Per 1 maart aanstaande zal ik mijn
lidmaatschap van deze rekenkamercommissie neerleggen.
Mijn recente verhuizing naar de provincie Overijssel, maakt dat we al eerder hebben besproken
dat er geen sprake zal zijn van een eventueel tweede termijn. Omdat mijn huidige termijn nog
enkele maanden zou duren, was voorzien dat ik dat zou afmaken. Met deze brief bevestig ik
hetgeen ik eerder persoonlijk heb laten weten, namelijk dat persoonlijke omstandigheden ertoe
leiden dat ik enkele maanden eerder zal stoppen dan voorzien.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik nog enkele woorden over de rekenkamercommissie te
spreken. Samengevat zou ik zeggen dat ik elke gemeente een rekenkamercommissie gun als de
onze en elk lid een gevarieerd, kundig, betrokken en elkaar aanvullend team als de
commissieleden waar ik de afgelopen jaren in wisselende samenstelling mee samen heb mogen
werken. De betrokkenheid is groot, de lat ligt hoog en het streven om impact te bereiken zorgt
voor een ambitieus en collegiaal klimaat met resultaat om trots op te zijn. Met een voorzitter die
op een bevlogen en professionele manier, richting, ruimte en respect geeft en daarmee niet alleen
een goede sfeer binnen de rekenkamercommissie creëert, maar ook het netwerk met air
onderhoudt, heb ik vertrouwen in het behoud en versterken van de ingezette koers van de
rekenkamercommissie. En met een secretaris die vanaf de start streeft naar impact ook door
interactie met stakeholders en de maatschappij, is de zichtbaarheid van de rekenkamercommissie
vergroot en ik kan me voorstellen dat dit komende tijd verder zal toenemen.
Veel dank voor de goede tijd en graag tot binnenkort.
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Hartelijke groet,
Sarah Morassi-Nauts

