Toespraak van commissaris van de Koning René Paas bij
de beëdiging en installatie van Erica van Lente als
waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum op
1 februari 2017
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.
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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.
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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.

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 NoordNederland.

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.
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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.
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