
Toespraak Wethouder Tollenaar bij installatie burgemeester Ada Grootenboer-

Dubbelman 

 

Mevrouw de burgemeester, beste Ada, 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming en installatie vanavond als 

burgemeester van Goeree-Overflakkee. In deze felicitatie betrek ik ook uw 

echtgenoot, steun en toeverlaat, en uw kinderen. Geweldig dat zij u ook nu 

weer af willen staan voor de publieke zaak en deze dienende taak naar de 

samenleving van Goeree-Overflakkee.  

 

Toen  bekend werd dat jij hier burgemeester zou worden dacht ik: is dat de 

wethouder die ik tijdens het VNG congres in Den Haag in 2012 ontmoet heb en 

waar ik een poosje mee heb zitten praten over politiek en wat dies meer zij. Bij 

de kennismaking bij jouw thuis zei je tegen mij hetzelfde.   

 

Wij hadden toen niet kunnen denken dat we vanaf vandaag  intensief samen 

gaan werken. Namens het gehele College van B en W heten we jouw een heel 

hartelijk welkom toe in ons midden. We gaan allen voor een hele goede 

samenwerking. 

 

Je bent na de waarneming als kwartiermaker door Corstiaan Kleijwegt, die we 

afgelopen donderdag met elan uitgezwaaid hebben,  de 2e burgemeester van 

de nieuwe gemeente Goeree –Overflakkee.  Als nieuwe roerganger en 

boegbeeld van onze prachtige gemeente mede aan jouw de taak om samen 

met ons en allen die ons ten dienste staan  Goeree-Overflakkee stevig op de 

kaart te zetten.  

 

De uitdagingen zijn velerlei. De eerste piketpaaltjes waar we met Goeree-

Overflakkee heen willen zijn geslagen de afgelopen maanden. Er is nog heel 

veel te doen. Het bedje is in die zin nog niet gespreid en moet ook nog wat 

opgemaakt en hier een daar wat opgeschud worden. Dat is tegelijkertijd een 

prachtige uitdaging. 

 

Nu het economisch tij niet meezit komt het aan op creativiteit die we samen 

met plannenmakers, medeoverheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk 

middenveld aan de dag moeten leggen om beoogde doelen te bereiken!  

 

Het leven is immers als zeilen: ook met tegenwind kun je vooruitgaan!  

 

Je rol als burgemeester is anders dan voorheen als wethouder. Dat zal best 

even wennen zijn. Bevorderen van eenheid van het collegebeleid, kwaliteit van 

besluitvorming in het college en de gemeenteraad en een zekere 

onafhankelijkheid in het staan boven de partijen hoort bij de zorgplicht.  



 

Ada, met jouw kwaliteiten in het omgaan met mensen en de taakopvatting  

naar de gemeenschap, gaat het op Goeree-Overflakkee zeker lukken om het 

burgemeestersambt vorm en inhoud.  

 

Samenwerking met andere gemeenten en aanpalende provincies daar waar 

kansen liggen in het Zuidwestelijke Deltagebied, moeten we met onze 

ervaringen ruimschoots benutten.  Het IRP, integraal ruimtelijk programma met 

de bijbehorende uitvoeringsagenda is een voorbeeld van de in gang gezette 

intensivering van de samenwerking met onze provincie. 

   

Dit alles gericht op versterking van de slagkracht en doorontwikkeling van ons 

eiland, gecombineerd met een arbeidsethos en ondernemingsgeest waar velen 

jaloers op kunnen zijn. De persoon die een berg verplaatst begint eerst met het 

wegdragen van kleine stenen.  

 

Ik eindig met een beschrijving van ons eiland zoals een van onze eilandelijke 

dichters, kunstenaar, begaafd neerlandicus, schilder en begenadigd 

dialectspreker, die je zeker nog zult ontmoeten, dit prachtig weergeeft: 

 

Landschap van troost: Pau Heerschap 

 

Als ik geëmigreerd zou zijn naar Amerika 

En verscheurd door een onnoemelijk heimwee 

Moest denken aan het land van geboorte, 

Dan zou ik dit zien: een landschap van troost. 

 

Een landschap, zoals je ervaart in een droom: 

Alles bekend, maar je weet niet precies waar. 

Een ruimte ontstegen aan een nuchter bestaan, 

In kleuren en ritmes, harmonisch gevat. 

 

In deze wereld zou ik in alle seizoenen 

Gerust kunnen leven, waar ik ook ben. 

 

Ada, geniet vooral van je nieuwe taak als burgemeester en van al het nieuwe 

wat op je afkomt in deze wereld,  op ons prachtige eiland, in kleuren en ritmes 

harmonisch gevat. 


