Welkom!
Mevrouw de Commissaris van de Koning en mevrouw de kabinetschef,
Leden van de Gemeenteraad,
Leden van het college,
Griffier en ambtelijke organisatie,
Collega’s van de burgemeesterskring Drenthe,
Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in De Wolden,
Mijn voorgangers Roger de Groot en Janny Vlietstra,
Inwoners van de gemeente,
Lieve familie, vrienden en oud-collega’s,
Fijn dat u er allemaal bij bent, helaas een klein aantal hier de Raadszaal,
maar velen van u online, vanuit huis!
Het was voor mij één van de mooiste momenten van de afgelopen tijd:
Donderdagavond, 30 september, ca 21.30 uur, tijdens een pittig debat in de
raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk kreeg ik een appje van mijn
partner Rob, die buiten de zaal, in de gang zat met mijn telefoon. Ik moest
direct met de voorzitter van de Vertrouwenscommissie van De Wolden
bellen! Het debat duurde toen voor mijn gevoel veel te lang ... Maar het was
het wachten meer dan waard!
Dames en heren, Ik ben trots en dankbaar dat ik vanaf vandaag uw
burgemeester mag zijn, burgemeester van de prachtige gemeente De Wolden.
We hebben een match
En velen vroegen natuurlijk: waarom vanuit de Randstad naar De Wolden?
Het is exact zoals het staat beschreven in de profielschets: het gebeurt immers
in De Wolden! En ‘het‘ verschilt niet in alles, maar wel in veel van ‘het‘ in de
Randstad. De dorpen en buurtschappen, allemaal met hun eigen identiteit, de
grote betrokkenheid van inwoners bij de samenleving, onder andere via
Initiatiefrijk De Wolden, de actieve ondernemers en de innovatieve agrariërs;
samen vormen we die mooie dynamische gemeente De Wolden, in een
prachtige omgeving. Het type burgemeester dat u zocht, daadkrachtig voor de
opgaves waarvoor we staan, maar ook informeel, past bij mij. Mijn
persoonlijke motivatie is u dan volledig helder: ik solliciteerde niet naar een
gemeente, maar ik koos heel bewust voor De Wolden, voor deze gemeente en
voor deze gemeenschap stak ik heel bewust mijn vinger op en wil ik mijn nek
uitsteken. Ik verwissel de gejaagdheid van de Randstad voor de dynamiek van
De Wolden, in de prachtige provincie Drenthe.
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En ik ben dolblij dat De Wolden ook voor mij gekozen heeft, we hebben
duidelijk een match. En juist dat voelt goed!
Thuis voelen
En ik ben er zeker van dat Rob en ik ons thuis gaan voelen. In de
voorbereiding ben ik veel in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers
over de identiteit van De Wolden, over wat zo kenmerkend is voor
Woldenaren. Nagenoeg iedereen antwoordde "jezelf kunnen zijn" en
"gastvrijheid". Ook in een informele setting recent met uw Raad antwoordde
u op mijn vraag wat u mij mee wilt geven: jezelf blijven. Nu, dat komt goed
uit, mezelf zijn en me niet uit de koers laten drukken is me met de paplepel
ingegoten. Mijn hardwerkende en ondernemende ouders, die hun idealen en
doelen nastreefden en altijd maar doorgingen en eigenlijk nooit bij de pakken
neer gingen zitten. Hun was er alles aan gelegen om ons een goede jeugd en
opleiding te geven, maar vooral om ons mee te geven dat het goed is zoals je
bent. Ieder mens heeft immers zijn talenten. En essentieel voor goed
functioneren is jezelf kunnen zijn, vanuit je eigen kracht handelen, actief
deelnemen aan de samenleving en je dus daarin thuis te voelen.’ Niet
afwachten, maar de kansen willen zien om zelf oplossingen te bieden’, dit kun
je mijn motto noemen.
Aandacht voor alle kernen, buurtschappen en de agrarische
gemeenschap
Ik zeg u toe dat ik in gelijke mate aandacht wil besteden aan álle dorpen en
buurtschappen in ons De Wolden: zij vormen immers gezamenlijk de
gemeente, onze gemeenschap. En ik zie daarbij zeker ook uit naar contacten
met de agrariërs: de ondernemers in deze sector zijn de ruggengraat van onze
plattelandsgemeente. Laten we hun helpen zoeken naar de juiste antwoorden
op het Regeerakkoord, dat één dezer dagen wordt gesloten en dat
ongetwijfeld grote consequenties voor vele agrariërs zal hebben.
In goede, maar ook in slechte tijden
Wat me aanspreekt in het lokale openbare bestuur is het dichtbij mensen
staan, besturen gaat immers eerst en vooral over mensen, pas daarna over
stenen, processen of structuren. Dit brengt met zich mee dat ik altijd
zichtbaar en aanspreekbaar wil zijn, daaruit put ik zelf veel energie. Ik wil er
voor de inwoners zijn, in goede, maar ook in slechte tijden. Gemeenschappen
kunnen immers worden getroffen door nare gebeurtenissen, die ontwrichtend
zijn voor de samenleving. Laten we troost bij elkaar zoeken als er zoiets
gebeurt, daar halen we allen ook weer kracht uit. Helaas zal het wel zo zijn
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dat Covid nog lange tijd onder ons zal zijn en veel van ons zal vragen, maar
ook samen kunnen en moeten we ons door deze pandemie heen slaan.
Maar laten we ook samen de blije momenten xxx vieren, onze tradities en
evenementen koesteren, zoals de Concours Hippique in Veeningen en de
veiling van de stoofperen in Ruinerwold.
Kennismaking
Dan moet ik u natuurlijk wel goed leren kennen. En u zult mij gaan kennen
als de "fietsende burgemeester": graag besteed ik veel tijd van de eerste 100
dagen aan de kennismaking met alle aspecten van de samenleving in De
Wolden. Dat doe ik dan graag fietsend: De dorpen bezoeken, koffie drinken
in de dorpshuizen en bibliotheken, het verenigingsleven met de vele
vrijwilligers bezoeken, naar u luisteren, het gesprek met u aangaan. Fietsend
door de gemeente, van de beeldjes van Bram de Ram en Lammechien in
Ruinen, naar de "boenende boerin" bij de spekbraanders in Ruinerwold, van
luilekkerland wat Koekange betekent, naar de Havixhorst in De Wijk, en dan
richting De Molen de Vlijt in Zuidwolde: mooie plekken waar we elkaar
zullen ontmoeten.
Sterk op de inhoud, zacht op de relatie
En ook u, gemeenteraadsleden en collegeleden, ik nodig u uit om met mij mee
te fietsen langs uw dorpen, waarbij ik u in korte tijd beter leer kennen, maar
ook uw trots en uw teleurstellingen hoop te vernemen. Die zijn immers
geworteld in uw actieve betrokkenheid bij de samenleving en in uw passie
voor het lokale openbaar bestuur.
Ik wil u kunnen begrijpen en verstaan om u vruchtbaar te kunnen betrekken
bij het debat en de besluitvorming, van de kleine fracties tot de grote, de
volksvertegenwoordiging. Daarin wil ik stimulerend en faciliterend zijn. En
zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht, worden de debatten misschien
wel feller. Maar, laten we daarbij sterk op de inhoud zijn en zacht blijven op
de relatie. We werken immers samen aan die sterke gemeente.
Vitale democratie en integriteit
We, samenleving en gemeentebestuur, hebben de vitale democratie hoog in
het vaandel staan. Integriteit is daarbij onmisbaar om de democratie en het
democratisch proces te beschermen. Integriteit van bestuurders xxxx is
immers bepalend voor de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar
bestuur. Ik heb niet alleen de wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit
binnen onze gemeente te bewaken en te bevorderen, maar ik vind dat ik ook
de morele plicht heb.
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En ondermijning is vandaag de dag helaas nauw verbonden met het thema
integriteit. Onder- en bovenwereld zijn bij ondermijning verweven met
elkaar. Ondermijnende criminaliteit is helaas vaak sterk geworteld in de
lokale samenleving. Een lokale aanpak van ondermijning vind ik van
wezenlijk belang. Daar zet ik mijn schouders onder.
Samenwerking
Samenwerking met andere gemeenten en met de provincie Drenthe is
belangrijk, samen bereik je altijd meer: in economisch, maatschappelijk en
sociaal opzicht, maar ook op het gebied van duurzaamheid en als
plattelandsgemeente met specifieke wensen en noden. De ambtelijke
samenwerkingsorganisatie met Hoogeveen is daarbij van speciaal belang, we
willen immers de beste dienstverlening aan onze inwoners geven. Dat doen
we ook door als gemeentelijke organisatie een aantrekkelijke werkgever te
blijven voor talentvolle en betrokken mensen.
Afsluiting
Dames en heren, fijn dat ik vanaf vandaag uw burgemeester mag zijn!
Het gevoel van het warme welkom dat ik ook bij onze eerste kennismaking
kreeg, en daarna nog een aantal keren heb mogen ervaren, zoals bij uw
nachtelijk bezoek aan Gouda, voel ik ook vandaag weer. Ik heb er alle
vertrouwen in om samen met Rob hier in De Wolden ons bestaan op te
bouwen en om uw gewaardeerde burgemeester te worden. Ik besef dat ik
waardering van u allen zal moeten verdienen. Dat ga ik hard aan werken.
Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. En ik hoop dat we
elkaar kunnen inspireren, laat onze samenwerking vooral twee-richtingverkeer zijn, kom met zaken die u wilt bespreken en dan gaan we net zoals
met uw toekomstvisie, samen van visie naar daad!
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