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Toespraak plv voorzitter gemeenteraad, de heer
Jan Berghuis

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 (CdK) u gaat voordragen.
Spannend is het vervolgens ook, welke keuze een gemeentelijke vertrouwenscommissie
maakt. Maar met een voordracht uit 2 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? 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!
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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 hoogtevreeseen 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 Frico Campina 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.
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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. 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 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!

Jan Berghuis
plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
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