
Verklaring Erica Irene van den Akker. 

 

 

Venray,  7 mei 2019 

 

 

Opstappen en zetel afgeven of een nieuwe weg inslaan. 
Bij deze geef ik aan dat ik afscheid neem als raadslid van ProVenray. Het gaat me aan het hart om 

afscheid te nemen van een partij waar ik me intensief voor heb ingezet, maar als je idealen hebt, dan 

wil je die ook ten uitvoer brengen. Idealen zoals een gezonde samenwerking binnen een team waarbij 

het belang van de burger wordt onderstreept maar waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor innovatie 

en creativiteit. Ik heb echter mijn persoonlijke opvattingen over innovatie en creativiteit, maar ook 

over de kwaliteit van werken in deze en dit heb ik tot mijn grote spijt niet terug gezien in de manier 

waarop binnen ProVenray wordt gewerkt. 

 

Fundament en visie 
Ik vind het belangrijk dat een politieke partij een sterke mening heeft en deze kan onderbouwen 

vanuit een duidelijke visie; dit schept vertrouwen bij zowel de kiezer als de raad. Het bestuur van 

ProVenray heeft naar mijn mening in de afgelopen periode van haar bestaan geen duidelijke politieke 

visie weten neer te zetten en ook is men naar mijn mening niet in staat gebleken om de organisatie 

van de stichting waar te kunnen maken. Mogelijk is in deze het fundament van ProVenray niet sterk 

genoeg geweest en is dit mede oorzaak geweest van de redenen die hebben geleid tot mijn beslissing. 

Een moeilijke beslissing waar ik lang over heb nagedacht en ik realiseer me dat veel mensen nu 

zullen denken: "Opstappen, zetel afgeven en bij volgende verkiezingen op eigen kracht de raad in 

komen ". 

 

En tóch verder 
Ik heb uiteindelijk besloten mijn taak als raadslid tóch voort te zetten: ik wil die taak volbrengen. 

Aan die intentie is namelijk niets veranderd en ik kan dit zeker niet waarmaken als ik mijn zetel 

opgeef. Ik heb besloten mij aan te sluiten bij een lokale partij die op heel veel vlakken al nauw 

samenwerkte met ProVenray. Want hoe je het ook wendt of keert: ik ben benoemd als raadslid om de 

belangen van onze inwoners te behartigen en wil ik die taak volbrengen. Ik sluit mij aan bij 

Samenwerking Venray om, zoals ik al eerder aangaf, allereerst het feit dat inhoudelijk deze partij al 

nauw samenwerkte met ProVenray en deze partij daarnaast grotendeels een zelfde politieke koers 

vaart waardoor ik mijn standpunten nog steeds kan verwezenlijken. De afgelopen maanden groeide 

de toenadering richting Samenwerking Venray, zowel vanuit ProVenray maar ook vanuit mij 

persoonlijk. Ik wil benadrukken dat er geen "ronseling" vanuit Samenwerking Venray heeft 

plaatsgevonden, maar dat er door mijn beslissing ProVenray te verlaten andere opties om mijn taak 

te kunnen blijven uitvoeren op mijn weg kwamen. Verder is voor mij belangrijk dat ook 

Samenwerking Venray geen "fractiediscipline" hanteert, waardoor ik net als bij ProVenray (daar 

waar ik echt in gewetensnood zou komen) een ander standpunt kan en mag innemen. Opdat ik te 

allen tijden mijn werk als raadslid voor de inwoners van de gemeente Venray inhoudelijk de juiste 

vorm kan geven 

 


