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N.B.: De uitgesproken toespraak kan afwijken van deze tekst.

Meneer Van Maaren, mevrouw Van Maaren, kinderen, leden van de raad,
leden van het college, dames en heren,
Meneer Van Maaren, u bent niet de eerste burgemeester die ik mag
beëdigen als commissaris van de Koning.
Maar u bent wel de eerste burgemeester van wie ik de gehele
benoemingsprocedure - van begin tot eind - zelf heb ‘gedaan’.
Van de profielschetsvergadering op 28 maart, tot uw beëdiging en
installatie vandaag.
Daarom begin ik graag met een woord van dank aan de leden van de
vertrouwenscommissie.
Ik wil u complimenteren en danken voor de prettige en zorgvuldige
manier waarop we dit benoemingsproces met elkaar hebben doorlopen.
De heer Rehwinkel ben ik zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de
afgelopen tweeënhalf jaar waarnemend burgemeester in Zaltbommel is
geweest.
In de profielschetsvergadering heb ik de fracties gevraagd in één woord
te benoemen wat zij de belangrijkste kwaliteit voor de nieuwe
burgemeester vonden.
Dat was gemakkelijker gevraagd dan gedaan, want politici zitten
doorgaans niet om woorden verlegen.
Ik heb toen genoteerd: een échte bestuurder, iemand met levenservaring,
stevig en betrouwbaar, ondernemend, mensgericht en daadkrachtig,
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verbindend en empathisch, authentiek, communicatief en een stevige
persoonlijkheid.
Een mooi palet aan kwaliteiten, waar ik er graag nog één aan toevoeg:
integer. Goed voorgaan doet goed volgen.
In de Gemeentewet is vastgelegd dat de burgemeester de hoeder van de
bestuurlijke integriteit is.
Dertig kandidaten solliciteerden naar het burgemeesterschap van de
gemeente Zaltbommel. De vertrouwenscommissie zag in u, meneer Van
Maaren, de persoon die het best tegemoet kwam aan de profielschets.
En aan de uitkomsten van de inwonersconsultatie.
U bent ruim zeven jaar burgemeester van de gemeente Urk geweest.
U kent het klappen van de zweep. U weet uit ervaring hoe veelzijdig het
ambt is, en ook hoe veeleisend het kan zijn.
In november vorig jaar verscheen het onderzoek ‘Wie zijn de
Nederlandse burgemeesters?’
Daarvoor keken de onderzoekers naar de persoonlijkheidsprofielen van
121 burgemeesters.
Grote gemene deler is dat burgemeesters beschikken over enorm veel
energie, en niet verlegen zijn. Ze houden allemaal van mensen, van
afwisseling, zijn maatschappelijk gedreven en hebben een intrinsieke
behoefte om van betekenis te zijn voor anderen.
Meneer Van Maaren, u wilt en kunt de komende jaren van betekenis zijn
voor Zaltbommel en de Bommelerwaard.
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U kunt van betekenis zijn voor de communicatie met de inwoners en de
burgerparticipatie. Daarvan is in het bestuursakkoord vastgelegd dat de
gemeente Zaltbommel die verder wil ontwikkelen.
De inwoners laten meedenken over het profiel van de nieuwe
burgemeester is daar al een mooie vorm van.
U hebt een belangrijke rol in het versterken van de samenwerking met
buurgemeente Maasdriel en de omliggende gemeenten.
Ik weet zeker dat de raad en de inwoners er daarbij voor zullen zorgen
dat u de eigenheid van de elf dorpen, vier buurtschappen en de stad niet
uit het oog zult verliezen.
En dat geldt ook voor de zelfstandigheid van de gemeente Zaltbommel.
Het huisvesten van arbeidsmigranten is een andere uitdaging in dit
gebied. Net als de balans tussen de ontwikkeling van bedrijvigheid en het
versterken van de leefbaarheid.
Het prachtige landelijk gebied heeft ook een schaduwkant.
Voor criminelen uit Brabant is het een kleine moeite de A2 even over te
steken, om vaten met drugsafval in het buitengebied te dumpen.
Het is heel goed dat u samen met burgemeester Van Kooten van
Maasdriel, en met de burgemeesters van Wijchen en Beuningen en de
politie kijkt hoe je meer aan de voorkant van de drugscriminaliteit kunt
komen.
En hoe je je als gemeente weerbaar kunt opstellen tegenover
ondermijnende krachten.
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‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’, dichtte Martinus Nijhoff in
1934. Zaltbommel is echter van zo veel meer bekend dan alleen het
gedicht van Martinus Nijhoff.
De gemeente is ook bekend van Slot Loevestein bij Poederoijen,
van de kerktoren zonder spits in Zaltbommel. En natuurlijk van illustere
inwoners als de veldheer Maarten van Rossum, de gebroeders Anton en
Gerard Philips, illustratrice Fiep Westendorp en de ruim dertig
gootspoken van kunstenaar Joris Baudoin.
‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’, schreef Martinus Nijhoff.
Ik ging vandaag naar Bommel om u, meneer Van Maaren, te beëdigen als
kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Zaltbommel.
Ik wens u alle succes, wijsheid en geluk bij het vervullen van het ambt.
En ik feliciteer de ruim 28 duizend inwoners van de gemeente
Zaltbommel met hun nieuwe burgemeester.
Als u nu naar voren wilt komen, kan ik u beëdigen als burgemeester van
Zaltbommel.
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