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Toespraak ter gelegenheid van de beëdiging van mevrouw Haseloop- Amsing tot burgemeester van
Oldebroek op 3 oktober 2019
N.B.: De uitgesproken tekst kan afwijken van onderstaande tekst
__________________________________________________________

Mevrouw Haseloop, meneer Haseloop, kinderen,
leden van de raad, leden van het college van B & W, dames en heren
Oldebroek is prachtig gelegen op de Noord Veluwe!
Dat ik deze zin uitspreek met kennis van zaken heb ik u uitgelegd op 28
februari toen ik bij u de profielschets in ontvangst nam.
Dit mooie gebied is mij niet onbekend. En ik begreep dan ook goed dat
uw waarnemend burgemeester tijdens die vergadering uitsprak dat u
allen trots bent op deze bijzondere en mooie gemeente.
Niet alleen vanwege de mooie ligging, maar ook omdat Oldebroek zich
kenmerkt als een dynamische, hardwerkende, aantrekkelijke
woongemeente in het centrum van een economische topregio.
Een gemeente die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan en
uitvloeisel daarvan is dat inwoners hebben meegedacht over het profiel
van de nieuwe burgemeester.
In goede samenwerking is aan de zoektocht naar een nieuwe
burgemeester gewerkt. Mijn complimenten daarvoor!
U hebt het met goed resultaat afgerond.
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U hebt een energieke en daadkrachtige burgemeester gevonden, die er
voor de volle breedte van de samenleving van Oldebroek wil zijn.

Mevrouw Haseloop
De profielschets is duidelijk over de opgaven waar Oldebroek voor staat
en de verwachtingen die de gemeente heeft. Tijdens de
raadsvergadering op 28 februari is deze schets mooi ingekleurd.
Aan u de taak om met energie en daadkracht de samenwerkingen met
anderen gemeenten in de regio te versterken en te verdiepen.
Erop uit gaan en over grenzen heen kijken.
Samen stappen zetten om verder te komen.
Samen thema’s omarmen waar je je als regio hard voor gaat maken.
De Veluwe is een sterk merk, draag dat ook uit.
Uw rugzak vol ervaringen uit het lokale bestuur en als ondernemer en
coach bieden u de helpende hand om daarbij zorgvuldig te acteren.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, want er zit een heel fijne
ploeg collega’s op de Noord-Veluwe.
U zal bij uw inspanningen zeker mevrouw Schadd en meneer Herweijer
ontmoeten die binnen dit kader de toekomst van de Kop van de Veluwe
gaan verkennen. Hun bevindingen zullen we aan het einde van het jaar
horen.
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Als burgermoeder draagt u uit dat u “met elkaar voor een duurzaam
Oldebroek” gaat. (bestuursovereenkomst 2018-2022)
Van u wordt verwacht dat u staat voor de belangen en het welzijn van de
verschillende kernen, met oog en oor voor ieders eigenheid.
U hebt een belangrijke rol in het leggen van de verbindingen en het
geven van aandacht bij lief en leed.
U weet dat het takenpakket van de burgemeester is verzwaard door de
problematiek van de ondermijnende criminaliteit.
Ook in Gelderland probeert de georganiseerde misdaad voet aan de
grond te krijgen en onze maatschappelijke structuren te ontwrichten.
Daarbij is het onacceptabel dat hierbij soms sprake is van bedreiging van
onze inwoners, en van bestuurders en ambtenaren.
We zien dat de probleemsituaties gemeente-overstijgend worden.
Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.
Mooi dat Oldebroek al met andere gemeenten de krachten daartoe
bundelt.
U bent als burgemeester hoeder van de integriteit en u weet dat dit
belangrijke onderwerp onlosmakelijk is verbonden aan het vertrouwen in
de overheid.
Van u wordt verwacht dat u het goede voorbeeld geeft en een open en
transparante cultuur bevordert, waarin integriteit te allen tijde
bespreekbaar is.
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Mevrouw Haseloop,
Oldebroek heeft iets met het hoge noorden.
- Uw voorganger burgemeester Hoogendoorn is vertrokken naar
Midden-Groningen;
- Mevrouw Snijder-Hazelhoff, die ik hier graag wil bedanken voor de
wijze waarop zij de afgelopen tijd waarnemer is geweest, heeft
haar roots in Oost Groningen
- en u hebt ervoor gekozen om vanuit west Groningen naar
Oldebroek te gaan.
Welkom in onze mooie provincie!
Onze minister van Binnenlandse zaken zei in augustus dat
burgemeesters een betere afspiegeling moeten vormen van de
samenleving. Minder dan een derde van de 355 burgemeesters is vrouw
en dat mogen er volgens haar best meer zijn.
De trend laat een stijgende lijn zien en uw benoeming is daar debet aan.
U wordt eerste burger van een gemeenschap die zich verantwoordelijk
voelt voor elkaar en die het verenigingsleven koestert.
Ik heb er alle vertrouwen in dat u tijdens het buurt maken de taal van alle
inwoners spreekt.
Ik feliciteer u van harte met deze eervolle benoeming en ik feliciteer alle
inwoners van Oldebroek van harte met hun nieuwe burgemeester.
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Ik wens u alle succes toe en verzoek u nu naar voren te komen, zodat ik
u kan beëdigen als burgemeester van de gemeente Oldebroek.
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