NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 1 februari 2017 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
Tevens aanwezig:
1.

J. Berghuis
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Doesburg, De Jong
VVD: Journée
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Commissaris van de Koning dhr. mr. drs. F.J. Paas.

Opening en vaststelling agenda
Opent deze bijzondere raadsvergadering die in het teken staat van de beëdiging en installatie van mevrouw Van Lente als waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum. Heet
alle aanwezigen en genodigden welkom, in het bijzonder ook de commissaris van de Koning. Spreekt het ambtsgebed uit. De agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.

Ingekomen stuk
Leest het ingekomen stuk van de hand van de commissaris van de Koning, inhoudende het
besluit en de bijbehorende overwegingen om mevrouw E. van Lente te belasten met de
waarneming van het ambt van burgemeester van de gemeente Bedum totdat de gemeentelijke herindeling is voltooid. (zie verder het agendastuk).

Voorzitter

3.

Beëdiging van mevrouw drs. E. van Lente als waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum door de Commissaris van de Koning, de heer mr. drs. F.J. Paas
Voorzitter
Geeft de Commissaris van de Koning dhr. Paas gelegenheid de beëdiging in te leiden.
Paas
Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren,
Vandaag gebeurt er iets bijzonders in Bedum. U krijgt voor het eerst in de geschiedenis
geen ‘burgervader’, maar een ‘burgermoeder’. Wie tot ergens begin 1800 de lijst van burgemeesters van Bedum bekijkt, komt kloeke Nederlandse jongensnamen tegen: Jan, Simon, Klaas, Minne, Henk. Mooi en hoog tijd dat daar nu een ‘Erica’ aan toegevoegd
wordt. Ik wil u als gemeente van harte feliciteren met deze nieuwe burgemeester. En dan
niet eens zozeer alleen omdat zij een vrouw is. Want uiteindelijk gaat het erom dat u een
burgemeester krijgt die bij u past en die goed zal functioneren in uw gemeente. Ook wat
dat betreft staan alle seinen op groen. U zocht een burgemeester die een aanjager is en een
verbinder. Iemand met visie en daadkracht. Die mensen bij elkaar brengt. Die een groot
netwerk heeft en bestuurlijke ervaring. Die laagdrempelig is en makkelijk aanspreekbaar.
Dat is Erica van Lente ten voeten uit. Ondanks haar jonge leeftijd heeft zij een lange staat
van dienst in de politiek en als ambtenaar. Maar ook in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Het met elkaar verbinden van al die partijen is een rode draad in haar
carrière. Tot heel recent aan toe, waar zij zich inzette om Drenthe aan te sluiten op snel internet. Bij een organisatie die heel toepasselijk ‘VerbindDrenthe’ heet.
Beste Erica,
Vanaf vandaag is het voor jou ‘VerbindBedum’. Niet alleen mag Bedum blij zijn met jou,
jij mag ook blij zijn met Bedum. Je was nog niet eerder burgemeester. Maar alles waar jij
goed in bent en waar je van houdt, komt in deze functie samen. Jouw rijke ervaring in politiek, bestuur en bedrijfsleven zal je hier goed van pas komen. Het gaat goed met Bedum,
maar er liggen spannende opdrachten op je te wachten. Het Centrumplan. Ontwikkelingen
in de Jeugdzorg, in het sociaal domein en in het onderwijs. Het scheppen van kansen voor
jongeren. De herindeling en de gevolgen van de aardbevingen. Je zult je handen vol hebben. Maar gelukkig heb je al eerder getoond dat je je juist dan als een vis in het water
voelt. En dat je resultaten weet te boeken.
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Dames en heren,
Het woord ‘verbinding’ is vandaag een rode draad. De verbinding van Erica van Lente aan
Bedum. Met als doel verbinding tot stand te brengen binnen Bedum, maar ook tussen Bedum en de buitenwereld. Met de gemeenten Winsum, Eemsmond en De Marne. Met de
provincie, met Noord-Nederland. Ik hoop en verwacht dat al die verbindingen op een
vruchtbare manier tot stand zullen komen. Dat u de komende jaren constructief en prettig
met elkaar zult samenwerken. Dat jij, Erica, je hier thuis zult voelen. En dat jullie samen
zullen werken aan een succesvolle toekomst voor Bedum. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Het is een unieke primeur: Bedum krijgt voor het eerst een burgermoeder. En ook nog één
die juist in deze gemeente voor het eerst de kans krijgt die functie te vervullen. Alle reden
om er samen iets moois van te maken! Ik wens u allen daarbij veel succes.
En dan is nu, in deze buitengewone raadsvergadering, het moment aangebroken van de officiële beëdiging en installatie van Erica van Lente als waarnemend burgemeester van de
gemeente Bedum. Ik zal daartoe de verklaring en belofte voorlezen. Ik vraag jou, Erica, om
naar voren te komen. U allen vraag ik voor zover mogelijk te gaan staan.
4.

Installatie van mevrouw drs. E. van Lente als waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum
Paas
Neemt mevrouw E. van Lente de volgende verklaring en belofte af, behorende bij het ambt
van tijdelijk burgemeester van de gemeente Bedum: “Ik verklaar dat ik, om tot waarnemend burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam
of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat
ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer
en geweten zal vervullen.”
Van Lente
Bevestigt de verklaring en belofte met “Dat verklaar en beloof ik.”
Paas
Feliciteert mevrouw Van Lente van harte met haar beëdiging en installatie, spreekt proces
verbaal uit behorende bij de installatie en ondertekent het bijbehorende document.
5.

Toespraken van achtereenvolgens de heer J. Berghuis, de heer M. van Dijk en mevrouw
E. van Lente
Voorzitter
Overhandigt mevrouw Van Lente de voorzittershamer en hangt haar de ambtsketen om.
Spreekt mevrouw Van Lente als volgt toe.
Namens de raad van de gemeente Bedum mag ik u mevrouw Van Lente van harte feliciteren met de eervolle benoeming tot waarnemend burgemeester van deze gemeente en met
de installatie van vandaag. Ik wil in deze felicitatie graag ook uw partner de heer De Moel
betrekken. Met uw installatie vanavond, is een einde gekomen aan een spannende periode.
Een relatief korte periode, die was ontstaan na het bekend worden van het aangekondigde
vertrek van de heer Bakker als burgemeester van Bedum. Spannend dus. Allereerst bij u
mevrouw Van Lente. Weliswaar was u beschikbaar om te worden benoemd tot waarnemend burgemeester. Maar het blijft spannend of en wanneer en voor welke gemeente de
Commissaris van de Koning u gaat voordragen. Spannend is het vervolgens ook, welke
keuze een gemeentelijke vertrouwenscommissie maakt. Maar met een voordracht uit twee
kandidaten, zoals dat bij Bedum het geval was, had u direct 50% kans op succes. Dat is
substantieel meer kans op succes, dan wanneer je met twee loten meespeelt in de staatsloterij. En, als dan het bevrijdende telefoontje van de Commissaris van de Koning komt dat
de keuze van de vertrouwenscommissie op u is gevallen, dan kan het niet anders zijn, dat
er opluchting is. Waarna de spanning van uw af valt! Toch? Anderzijds valt de spanning
aan de kant van de gemeente en de raad natuurlijk ook te begrijpen. De ervaren bestuurder
Bakker weg. Hoe zal dat straks gaan?
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Welke kandidaten zal de Commissaris van de Koning voordragen aan de vertrouwenscommissie? Hè, het is geen bijna gepensioneerde waarnemer geworden maar een veel jongere kandidate. Een vrouwelijke burgemeester en niet eens eentje uit de traditionele confessionele hoek. Spannend? Ja natuurlijk! Zo vergleden er enkele dagen na uw benoeming.
Het was onze griffier die toen contact met u zocht. Dat is niet zo raar omdat hij ook de
meest vooruitgeschoven pion van de raad is in het gemeentehuis. Gastvrij werd u uitgenodigd om bij hem thuis een kopje thee te drinken. Het spreekwoordelijke ijs was daarna heel
snel gebroken. Maar de thee bleek het voorproefje te zijn van wat daarna moest komen. De
uitnodiging om gezamenlijk met hem de dorpstoren van Noordwolde te beklimmen. Lieve
help, dat was pas echt schrikken! Gelukkig bleek het beklimmen niet langs de buitenkant
van de toren te zijn bedoeld. Maar ook een beklimming via de torentrappen is –zeker voor
iemand met hoogtevrees- een prestatie van formaat. Vanuit de fraaie torenui (“siepel” zegt
men hier) werd u als beloning een adembenemend panoramisch uitzicht op een groot deel
van de gemeente Bedum in het vooruitzicht gesteld. De gedachte daaraan deed u uw klimangst bijna vergeten. Maar ach, toen u de torenvensters vol verwachting opende wachtte u
een teleurstelling. Er viel daarbuiten helaas weinig te zien. Er hing op dat moment. . . mist
alom! Ik heb zo het vermoeden mevrouw Van Lente dat u toen, in die fraaie torenui van
Noordwolde, zeker niet uw geliefde flamenco met de griffier hebt gedanst! Maar na vandaag gaat u dan aan de slag. Als onze nieuwe burgemeester. Vol verwachting, boordevol
van ambitie en energie. Het begin van een nieuwe spannende periode. Met heel andere uitdagingen dan die zich voordoen bij de aanleg van glasvezelkabels in Drentse buitengebieden. Nu gaat u samenwerken met bijvoorbeeld het MT van een gemeente; maar intensiever
nog met de andere leden van het college en de gemeentesecretaris. Een goed geoliede formatie die door uw voorganger Bakker de afgelopen jaren tot een hecht mannenteam is gesmeed. Vanaf nu zal een vrouwenhand hen aansturen. Met u aan het gemeentelijke roer
gaat de samenwerking ongetwijfeld goed komen. Dat wordt ook van u verwacht. Want in
Bedum staan een aantal grote projecten op stapel die onder uw leiding verder gebracht
dienen te worden. De ontwikkeling van centrumplan wil ik met name noemen. Er moet nog
een nieuwe woonvisie worden uitgewerkt voor de komende jaren. Ook de aanleg van de
nieuwe ontsluitingsweg om het dorp Bedum naar FrieslandCampina zal uw aandacht vragen. Het dikke aardbevingsdossier is er. En last but not least het dossier van de gemeentelijke herindeling waar u zich niet in mag verslikken. Om deze doelen te bereiken zal er
voortdurend met anderen samengewerkt moeten worden. Daar bent u goed in. Uit uw CV
herinner ik mij dat daar iets stond dat u juist in complexe situaties in staat bent om samen
met anderen oplossingen te vinden. Zelfs buiten de gebaande paden. Want u bent een op
resultaat gerichte bestuurder. Ik denk nog even terug aan enkele van uw andere specifieke
eigenschappen zoals: het willen werken vanuit vertrouwen. Ik denk in dit verband aan het
al gememoreerde moment, toen u gezellig op de thee kwam bij de griffier. Maar ook toen u
er in toestemde om met hem de toren te beklimmen. Nota bene ondanks uw hoogtevrees.
Daarmee gaf u duidelijk blijk van vertrouwen. Maar ook om samen te werken. Omdat u
tenslotte resultaatsgericht bent.
Die torenspits van Noordwolde zou tenslotte zeker door u worden bereikt! Ja en wat dan
met de mist? Vanuit de torenvensters zag de omgeving er immers wazig uit. Inderdaad,
mist belemmert een helder zicht. Maar mist kan zich ook in figuurlijke zin zomaar en op
het onverwachts voordoen. In de onderlinge omgang of in de samenwerking. Dan is het
fijn een burgemeester te hebben die graag de verbinding zoekt en oplossingsgericht is om
de eerder vastgestelde doelen ook te realiseren. Echter, voor alles bent u mevrouw Van
Lente burgemeester van alle inwoners van onze gemeente. Veel burgers in Nederland, en
ze zijn er ook in onze gemeente, voelen zich tegenwoordig niet meer zo vertegenwoordigd
door hun bestuurders. Omdat die, zo las ik ergens, niet zouden opkomen voor hun gerechtvaardigde belangen. Voor politici is de valkuil deze, dat ze hun neus ophalen voor de noden van veel bezorgde burgers en daarom hun eigen koers gaan.
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Van Dijk

Van Lente

Wat volgens het artikel dat ik las echt zou helpen is, om vooral op zoek te gaan naar wat
mensen beweegt, wat hen bezighoudt en wat hun zorgen zijn. Goed luisteren en geen illusies voorspiegelen maar hen wel hoop bieden. Daar zou heel voorzichtig de poging tot herstel van vertrouwen tussen de bezorgde burger en de in hun ogen elitaire bestuurders van
deze tijd kunnen beginnen. Ik deel deze mening. En hoop dat u als een betrokken en toegankelijk burgemeester om die reden straks ook naast onze burgers gaat staan. Mevrouw
Van Lente, ik sluit af en wens u namens de raad een goede, succesvolle tijd toe in de gemeente Bedum. Wij hebben er met u alle vertrouwen in!
Geachte burgemeester Van Lente, beste Erica,
Namens het college mag ik je van harte gelukwensen met je benoeming en installatie tot
waarnemend burgemeester van Bedum, een benoeming die geldt tot het moment van herindeling van de 4 gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond. Een benoeming
waar je naar toe hebt gewerkt, waarop je je hebt georiënteerd en waar je klaar voor bent
om dit ambt uit te voeren. Een ambt die het maximale van je inzet en mogelijkheden zal
vragen. Je komt niet een situatie waarin je het eerst rustig aan kunt zien. Nee, je komt in
een situatie waarin bestuurlijke veranderingen gaande zijn, in een gebied waar de gevolgen
van de aardbevingen grote impact hebben op de levens en huisvesting van de inwoners.
Het proces van herindeling begint nu op volle toeren te komen. Daarin wordt van je verwacht dat je hierin, als voorzitter van de raad en het college van Bedum, een stevige rol
zult vervullen en er mee leiding aan zult geven. Om inwoners bij te staan die de negatieve
gevolgen van de aardbevingen ondervinden mag je je positie als burgemeester ten volle
benutten. Daarnaast vragen projecten in de gemeente die in uitvoering of in voorbereiding
zijn veel aandacht van het college. Wij prijzen ons gelukkig dat die er zijn, ik ga ze nu niet
opnoemen. Op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen zijn veel
veranderingen gaande of in beweging gezet, de meeste in BMWE-verband, maar ze zijn
zeker nog niet afgerond en vragen volop aandacht van het college. De leden van het college verwachten daarom veel van jouw inzet en bijdrage. Tegelijk willen we jou hierin ook
graag informeren en zo goed mogelijk ondersteunen. Veel van jouw inzet en werk voor onze inwoners zal niet zichtbaar zijn voor het grote publiek maar is daarom zeker niet minder
belangrijk, integendeel. Daarbij zul je eigenschappen als luisteren, uitleggen en diplomatie
vaak nodig zijn. Je zult als burgemeester ook geconfronteerd worden met persoonlijke situaties van inwoners, zowel in lief als in leed, daarin mag je ook je gevoel en meeleven uiten. Soms kan het nodig zijn dat je beslissingen neemt die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dan is het van belang dat je niet alleen technisch-juridische besluiten neemt maar daarin menselijk gevoel en maat een plaats geeft en laat meewegen. De periode waarin je met ons college zult samenwerken is kort. De einddatum is al in zicht.
Maar tot zo lang er is nog heel veel uit te voeren en dat willen we graag, met onze medewerkers, samen met jou doen. We wensen jou daarbij veel wijsheid, kracht en gezondheid
toe voor deze uitdagende taak in deze mooie gemeente en regio.
Geachte voorzitter, geachte leden van de Gemeenteraad, leden van het college van B&W,
Commissaris van de Koning, burgemeesters van de gemeenten De Marne, Winsum en
Eemsmond, beste Bedumers, lieve familie, vrienden en oud-collega’s.
Fijn dat u er allemaal bent! Bedankt voor het hartelijk welkom in Bedum. Geweldig, al die
mooie woorden, bloemen op de kamer, hartelijke handdrukken, en bakker Hoekstra heeft
morgen het “Lentebroodje” in de verkoop - dat was vanmiddag misschien nog wel het
mooiste.
Toen ik precies zeven weken geleden, op woensdag 14 december, werd benoemd tot waarnemend burgemeester van Bedum, kreeg ik de nodige reacties. Vaak werd aangegeven dat
iemand het ‘geweldig’ vond. En als ik dan instemmend reageerde, meestal met erachter
aan iets als ‘ja, een unieke kans’, kwam er vrijwel direct erna een vraag: of ik het niet ook
spannend vond? Ja, natuurlijk. Geweldig spannend.
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De commissaris had aangekondigd dat het thema ‘verbinding’ was maar ik heb twee andere thema’s gekozen als rode draad voor deze toespraak: 1) geweldig en 2) geweldig spannend.
Geweldig
Drie dingen daarover:
- Waarom vind ik het geweldig om hier waarnemend burgemeester te worden? Omdat ik
heel erg geloof in de kracht van de overheid, van de lokale overheid in het bijzonder, want
dat is degene die het dichtst bij de burger staat en het meest voelt en proeft en weet en ervaart wat burgers nodig hebben en waar mensen mee aan de slag willen. En dat is eigenlijk
ook hoe ik in het leven sta: samen doe je het en samen kun je zoveel meer bereiken. Dat
vergt ook heel veel van de gemeente want soms willen mensen veel van je, soms willen
mensen minder van je, en het is een gezamenlijke zoektocht om als gemeente de oplossingen te bieden waar inwoners, bedrijven, instellingen naar op zoek zijn. Eigenlijk maakt het
dan niet uit of het dan gaat om de zorg, de gaswinning of om andere vraagstukken die spelen. Eendracht maakt macht en samen op zoek gaan naar de oplossing is volgens mij wat
we gaan doen. En dat spreekt me ontzettend aan.
- Waarom is het nog meer geweldig om hier waarnemend burgemeester te worden? Ten
tweede: ik woon al 20 jaar in de buurgemeente van Bedum, in Groningen. Op de fiets heb
ik de nodige kilometers afgelegd langs het Boterdiep. En ook langs het Reitdiep. Op 14 december dacht ik nog niet veel Bedumers te kennen, maar dat viel wel een beetje mee want
op allerlei plekken kom ik mensen tegen of kreeg ik bericht van mensen die zeiden: wat
leuk dat je in mijn gemeente burgemeester wordt. Daar zaten ook weer oud-collega’s tussen, vrienden etc.. Met die mensen heb ik een gezamenlijk verleden maar ook weer een gezamenlijk heden en ik vind het ontzettend leuk om al die mensen hier ook weer tegen te
komen, onder wie sommigen hier ook aanwezig zijn.
- Dat is ook eigenlijk de derde reden waarom ik het geweldig vind om hier burgemeester te
mogen worden: dat het verleden nooit ver weg is. Want voor je het weet, sta je er weer
middenin, en als je niet oplet, wordt dat verleden gewoon weer je toekomst. Op vrijdag de
13e januari reed ik midden op de dag met stralend weer van Zuurdijk, via Schouwerzijl en
Winsum naar Onderdendam. En ik raakte ontroerd door het landschap, die ruimte en dat
licht. In Drenthe vinden ze het hier maar een lege boel, zo bekende me vorige week nog
iemand. Maar ik zie geen leegte, alleen ruimte. Die ontroering door dat prachtige licht en
die ruimte heeft misschien te maken met waar ik ben opgegroeid – de Flevopolder, met
ook erg veel ruimte, of met het gegeven dat het Groninger land mijn moeders geboortegrond is. Dat is ook een verleden wat ik in me draag en hier weer tegen kom. U zult me
voor het overige niet kunnen betrappen op een overdreven historische kennis, maar ik voel
me geworteld in Groningen. Hier hoor ik thuis.
Geweldig spannend.
Naast geweldig is het ook geweldig spannend om waarnemend burgemeester te zijn van
Bedum.
- Ten eerste doe ik dit, zoals al gememoreerd, voor het eerst. Ik ben erg nieuwsgierig hoe
ik invulling ga geven aan de rol van burgemeester. Ik zie die rol vooral als een rol dat je
aan de ene kant huisarts bent – iedereen komt bij je langs met van alles en nog wat - en aan
de andere kant ben je een helikopterpiloot of de helicopter die permanent boven Bedum
hangt op zoek naar wat hij al dan niet moet doen/laten/oppakken; dichtbij waar gewenst en
in de observatierol als dat gevraagd wordt. Als ik dat de laatste weken in Drenthe zei,
moest men wat lachen want in Drenthe was ik vooral aan het aanjagen, trekken en initieren. Dus zeiden ze dat ik vast veel ging leren: op mijn handen zitten, en mijn mond zo af
en toe eens houden. Precies. Ik ga nog veel leren. En ik hoop dat u me daar bij helpt in alle
rollen die u bekleedt.
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Dat Bedum me mijn grenzen laat verleggen, heb ik inderdaad van mijn kant ook zo ervaren
bij het bezoek aan de siepeltoren in Noordwolde samen met de griffier. Bedum verlegt
mijn grenzen, zo is al gebleken en ik vertrouw dat dat ook goed komt met alle andere lessen die ik nog moet leren.
- Ten tweede – ook al genoemd – is het geweldig spannend omdat er gewoon ontzettend
veel te doen is in die minder dan twee jaar – als we het tijdpad aanhouden wat voorligt. En
ik ken Bedum wel, maar de Bedumer gemeenschap nog niet, dus ik moet op inhoud aan de
bak en ook de gemeenschap leren kennen. En dat wordt nog aanpoten! Ik laat me dus van
harte uitnodigen of ik kom zelf langs; ook daarin hoop ik snel thuis te zijn in Bedum.
- Ten derde, en zeker niet het minst belangrijk: we hebben samen ontzettend veel inhoudelijk werk te verzetten, nog los van de herindeling, op al die thema’s die al genoemd zijn.
Dat vergt ontzettend veel van mij, de raad, de gemeentelijke organisatie maar ook van alle
instellingen, de bewoners en noem maar op. Van iedereen. Dus we moeten samen de
schouders eronder zetten, daar ga ik voor. Om het af te ronden: het is geweldig en geweldig spannend; allebei. Maar het is gewoon al begonnen. Ik heb de hele dag al allerlei mensen hier ontmoet en dingen gedaan.

Voorzitter

Tot slot wil ik nog enkele woorden van dank spreken: dank aan de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie voor het vertrouwen dat u in me heeft uitgesproken.
Dank ook aan alle inwoners en instellingen voor de hartelijke ontvangst: of het nu op de
nieuwjaarsreceptie was, in een café of bij een bezoek aan de toren van Westerdijkshorn of
aan de bakker – iedereen geeft me het gevoel dat ik van harte welkom ben en dat is echt
heel plezierig beginnen. Dank ook aan Henk Bakker. Je hebt de gemeente als oudburgemeester gebracht tot waar we nu staan. En dat is heel ver. Ik dank je hartelijk voor de
tijd die je al hebt genomen om kennis aan me over te dragen en voor je bereidheid om dat
te herhalen wanneer ik daar behoefte aan heb. Dat is een prettig vangnet.
Verder dank ik al diegenen die hier zijn en die me al wat langer kennen. Ik vind het erg
mooi dat jullie hier zijn om dit moment mee te maken. Mijn ‘oudste’ vriendin Marie Josee
uit Rotterdam, mijn vader en zusje, mijn parttime parents, mijn oud-collega’s, oudfractiegenoten, vrienden en vriendinnen, schoonfamilie, de overbuuf en Steven. Zonder
jullie was ik niet geworden wie ik ben; zonder jullie had ik hier nu niet gestaan. Bedankt!
Ik hoop iedereen zo de hand te schudden, zeker ook degenen die in de hal van het gemeentehuis hebben plaatsgenomen, om een goede start te maken met onze samenwerking. Aan u
weer het woord voorzitter. Dank u wel.
Dankt mevrouw Van Lente voor haar goede woorden.

6.
Sluiting
Met de mededeling dat er in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis een informeel samenzijn is
met een hapje en een drankje en op weg daarnaartoe gelegenheid is om mevrouw Van Lente met haar
installatie te feliciteren sluit de voorzitter de vergadering om 20.10 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2017,
De griffier,

De voorzitter,
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