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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.
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.
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