
Toespraak C.J. van Dam bij installatie burgemeester 
 
Geachte burgemeester Grootenboer, familie,   
 
Commissaris van de koning. 
 
Dames en Heren,  
 
Het is een bijzondere dag vandaag voor u en voor onze mooie gemeente Goeree- 
Overflakkee. Ik mag u als waarnemend voorzitter van de raad namens de raad van 
harte feliciteren met uw benoeming en u en de uwen van harte welkom heten in de 
gemeente.  
 
De eerste door de kroon benoemde burgemeester van ons mooie eiland. Bijzonder, 
niet alleen voor ons, maar ook zeker voor u. Van raadslid in de gemeente Willemstad  
tot wethouder in de gemeente Moerdijk en dan nu burgemeester. En u gaf zelf al 
aan dat het burgemeesterschap een droombaan is.  
 
Na een mooie zoektocht over heuvels en soms kleine dalen zijn we terecht gekomen 
bij mevr. Grootenboer. Waarom nu juist haar persoon, wel de kern van het waarom 
ligt naar mijn mening besloten in de titel van het zeer breed onderschreven 
coalitieakkoord: ‘Samen voor een sterk eiland’. Of met andere woorden: u als 
burgemeester zal dat Samen moet versterken door te verbinden. De rol van 
verbinder zal de komende periode een belangrijke zijn. In de gevoerde gesprekken 
hebben we mogen aanvoelen en proeven dat die rol u past. Op zoek naar eenheid en 
verbinding binnen het gemeentehuis, maar ook vooral tussen gemeentehuis en 
organisatie en onze bevolking. Tussen de dorpen onderling in hun verscheidenheid 
en eigen identiteit. Maar ook verbinding tussen de gemeente en de regio.  
Ik nodig u namens de raad uit om met elkaar op zoek te gaan naar de samenhang 
tussen het sociale, het economisch en het culturele domein. U krijgt daarvoor alle 
ruimte, ons verzoek is wel om in die zoektocht uw ervaringen en verwonderpunten 
met ons te delen.  
 
Verbinden lukt alleen in een cultuur die vertrouwen, ontspannenheid en openheid 
uitstraalt. Niet alleen touwtjes aan elkaar knopen, dan krijg je een warboel die 
weliswaar een eenheid vormt maar die nergens toe dient. Om de scheepstermen nog 
een keer aan te halen die in het afscheid van Corstiaan veelvuldig de revue 
passeerden: Bepaal de koers, een gezamenlijke en standvastige koers waarvan een 
behoorlijk aantal bouwstenen is aangedragen in het zo breed gedragen 
coalitieakkoord.  
 
 
 
 
 
 
 



Burgemeester, of zal ik het nu toch maar zeggen: Beste Ada, naast je rol als 
verbinder ben je voorzitter van de raad en het college.  
Het goed laten verlopen van de besluitvorming van de lokale democratie is daarbij 
zonder meer speerpunt. Uiteraard is het daarbij nodig om spelregels te hanteren. 
Maar maak je niet ongerust. Je voorganger heeft hier met veel inzet en motivatie 
voldoende bouwstenen voor aangedragen. Toch ben ik van mening dat er naast 
duidelijke spelregels, die er moeten zijn, er volop geïnvesteerd mag worden in een 
klimaat waarin raadsleden op een open, sportieve wijze met elkaar in debat kunnen 
gaan. Het moet en mag levendig zijn, we mogen ons werk in die zin ook leuk vinden 
en blijven vinden. Zoek naar een goed balans tussen zakelijkheid en levendigheid.  
 
Daarnaast ben ik benieuwd op welke wijze je het dualisme vorm zal gaan geven, als 
bestuurder met een behoorlijk aantal jaren ervaring heb je de tijd van voor het 
dualisme en na het dualisme mee mogen maken.  
 
Beste Ada, naast de genoemde uitdagingen wil ik vandaag niet somberen. Maar de 
komende periode zal ook in financieel opzicht een spannende periode worden. Dat 
staat als een paal boven water.  
Geen van de partijen die momenteel onze regering vormen belooft de gulle hand, 
laat staan de gouden bergen.  
Financieel zwaar weer, dat vraagt om verstandige en moedige bestuurders. Geen 
bange kat – uit de boom kijkers. Maar vraagt een raad en een college, een 
burgemeester die keuzes maken, soms pijnlijke keuzes. Waarbij voor ons als een 
paal boven water blijft staan dat de kwetsbare burger niet en het liefst nooit 
getroffen mag worden door financieel zwaar weer. Daarnaast mag het motto, wie 
het zelf kan moet het ook zelf doen ook voluit overeind blijven staan.  
 
Ik heb respect voor de balans die je blijkbaar weet te vinden tussen werk en privé. 
Evenals ons gezin heb je vijf kinderen ontvangen en ik weet als geen ander wat een 
plezier en gezelligheid dat met zich mee brengt. Maar zo op zijn tijd moet je als 
jongleur heel wat ballen in de lucht houden.  Maar toch als we zo met elkaar een 
aantal items doornemen kan ik goed begrijpen dat je de sollicitatiebrief geschreven 
hebt. Wat een prachtige gemeente, wat een uitdagingen. Naast de al genoemde 
items ligt daar de uitdaging de flakkeenaer als overkanter te leren kennen. In al zijn 
verscheidenheid. In al zijn breedte. Het zal misschien niet altijd gemakkelijk zijn om 
mensen altijd te begrijpen, maar graaf dan eens wat dieper door. Dan leer je de 
eilandbewoner goed kennen. Draag daarbij een steentje bij aan een organisatie die 
er mag zijn, een dienstverlener die staat voor onze burger. Zij zijn ons waardevolle 
bezit. Zij bepalen ons bestaansrecht. Naar buiten toe met oog voor de vragen en 
problemen die er leven onder onze bevolking. De juiste visie is dan ook die van niet 
alleen problemen signaleren, maar ze vooral ook oplossen.  
 
Ada, we gaan afronden, er zijn nog meer sprekers.  Ik, wij hebben er vertrouwen in. 
Wees welkom in onze mooie gemeente. Schroom niet om een beroep op de raad te 
doen als dat nodig is, deel zaken met ons en met elkaar hopen we er een mooie, 
constructieve en opbouwende periode van te maken.  
Van harte alle goeds en Gods Zegen in je persoonlijk leven en bij het uitvoeren van 
je werkzaamheden toegewenst.  


