
 
 

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente 

Steenbergen 

door tussenkomst van de griffier 

      Postbus 6 

      4651 AA Steenbergen 

 

 

Steenbergen, 24 oktober 2019. 

 

Uw kenmerk: 

 

Betreft: tijdelijke onderbreking fractievoorzitterschap. 

 

Geachte heer van den Belt, geachte mevrouw Van der Meer. 

 

Hiermee bevestig ik het gesprek dat wij vandaag hadden. Het is algemeen bekend dat ik al sinds jaar en dag 

een nierinsufficiëntie probleem heb. Eind jaren 90 heb ik een aantal jaren gedialyseerd, waarna ik in 2001 een 

transplantatienier ontving.  

Dit is alle jaren goed gegaan, zonder al te veel beperkingen, maar inmiddels is de functie van de 

getransplanteerde nier zodanig achteruit gegaan, dat in overleg met de nefrologen in Leiden en Breda is 

besloten om opnieuw te gaan dialyseren. Als gevolg van de verminderde werking is sprake van extreem 

chronische vermoeidheid. Het medisch advies is om tijdelijk te stoppen met werken. Ik zal dat advies 

grotendeels opvolgen; mijn werk zal ik voor de komende periode van ca. 3 tot 4 maanden fors verminderen. Dit 

is ook zo met de artsen afgesproken. De komende periode wordt vooral gebruikt om een shunt aan te brengen 

en  de hemodialyse verder voor te bereiden.  De verwachting is dan dat over enkele maanden, nadat de dialyse 

eenmaal goed werkt, ik weer in staat ben om alle taken zoveel mogelijk te hervatten. 

Voor het raadswerk betekent dit dat ik met ingang van heden mijn taken als fractievoorzitter van de Volkspartij 

zal neerleggen. De heer Ger de Neve is bereid en zal in de komende periode tijdelijk het fractievoorzitterschap 

waarnemen. Hij neemt alle taken en bevoegdheden welke hierdoor vrij komen over.  Ik blijf wel gewoon lid van 

de raad van de gemeente Steenbergen. In de komende periode zal ik echter voorlopig niet beschikbaar zijn 

voor de voorzitterschappen van oordeelsvormende vergaderingen en de commissie bestuurlijke vernieuwing. 

Zoveel als mogelijk is zal ik wel aanwezig zijn bij de besluitvormende raadsvergaderingen, hoewel mijn rol 

daarbij  wat minder actief zal zijn. 

Dank  dat u de raad van de gemeente Steenbergen over het vorenstaande wilt informeren.  

Vriendelijke groet, 

  

  

Michel Lambers 

Wapenplaats 58 

4651 DV Steenbergen 

Tel 0167-564515 / 06 14809517 

 


