Notulen van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 maart 2019
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
20.35 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen
Aanwezig:
26 raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, S.H. van Klink (vanaf 19.45 uur),
J.W. Meijerman, J. Ribberink

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen, L. Schaap

•

CDA-fractie:
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom

•

D66-fractie:
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder

•

PvdA-fractie:
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin

•

GroenLinks-fractie:
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw

•

Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H van der Kleij, F.E.R. Koning

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource (fv)

Voorzitter en griffier
• K.S. Heldoorn, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek (vanaf 19.45 uur), M.W. Hoelscher
Overige aanwezigen:
Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer A. van Dijk
en plv. kabinetchef, de heer R. van Treeck
Afwezig:
R. Woudsma (CDA)
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment stilte.
Er is een afmelding ontvangen van de heer Woudsma (CDA).
Een bijzonder welkom geldt de commissaris van de Koning, de heer Van Dijk en plv. kabinetchef
de heer Van Treeck die aanwezig zijn voor de profielschets van de burgemeester en de verordening
op de vertrouwenscommissie.
De heer Van Dijk noemt het een bijzondere eer om aanwezig te zijn voor het vaststellen van de
profielschets. Hij zal de procedure toelichten en vervolgens een aantal vragen stellen. Het is de
bedoeling om tijdens deze bijeenkomst de profielschets en de verordening vast te stellen en een
vertrouwenscommissie in te stellen. Als alles volgens planning verloopt, kan na het proces van
selectie op 13 november 2019 een nieuwe burgemeester worden beëdigd. Als de verordening is
vastgesteld en de vertrouwenscommissie is ingesteld, zijn de leden van deze commissie gebonden
aan vertrouwelijkheid. Deze gaat zo ver als dat mensen ook niet geacht worden te googelen naar
mogelijke kandidaten. De heer Van Dijk constateert dat de raad al veel werk heeft verricht en dat de
inwoners bij het proces zijn betrokken. Na het openstellen van de vacature zal hij de brieven
ontvangen van de sollicitanten, worden deze beoordeeld en zal het justitieel documentatieregister
worden geraadpleegd. Kandidaten worden vervolgens uitgenodigd op gesprek en de
vertrouwenscommissie zal worden geïnformeerd over welke kandidaten benoembaar zijn, zodat
deze in de verdere procedure betrokken kunnen worden. Er zullen twee kandidaten aan de minister
worden voorgesteld waarvan de eerste kandidaat de eerstbenoembare kandidaat is. De minister zal
dan ook nog een screening doen.
Huizen heeft geen ambtswoning, maar uit de profielschets blijkt dat een burgemeester formeel een
jaar uitstel krijgt om zich in Huizen te vestigen. Ook behoort een assessment tot de mogelijkheden.
Uit de profielschets spreekt de trots voor de gemeente. Huizen zoekt een burgemeester die dicht bij
de inwoners staat, toegankelijk is en draagvlak organiseert. Graag hoort de heer Van Dijk een aantal
voorbeelden waaruit blijkt wat de burgers mogen verwachten. Er bestaat een voorkeur voor iemand
met ervaring vanuit de samenleving en het bedrijfsleven en met bestuurlijke ervaring. Kan dit laatste
nader worden geduid? De wens is dat de burgemeester een visie heeft. De vraag is of hij/zij deze
moet meenemen of dat deze visie wordt ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met diverse
gevoeligheden. Met betrekking tot dit laatste dient een burgemeester diplomatiek te zijn. Het zou
goed zijn een aantal voorbeelden te noemen waaruit de identiteit van de burgers blijkt. De
burgemeester moet daadkrachtig optreden wat betreft veiligheid en dient integer te zijn. Integriteit
zit in de hele ambtelijke organisatie en in de raad. Dit betekent dat de samenwerkingsverbanden heel
belangrijk zijn. Hoe staat de vertrouwenscommissie hier tegenover? Vaak treedt een
gemeentesecretaris of wethouder toe als adviseur, omdat zij kennis hebben van het functioneren
binnen een college. Een burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar daarnaast heeft hij
wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid en de heer Van Dijk is benieuwd hoe
de raad hier tegenover staat.
Raad
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat burgers verwachten dat de burgemeester iemand is die heel
dicht bij ze staat, die zichtbaar is en die ze een hand kunnen geven. Hij/zij moet echter niet alleen
zichtbaar zijn in Huizen, maar ook in de regio en in andere gemeenten. Hij/zij moet de Huizers
vertegenwoordigen in bepaalde bestuursorganen en opkomen voor hun belangen. Het zou iemand
moeten zijn die heel goed kan invoelen op welk moment zijn of haar aanwezigheid gewenst is.
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt bij bestuurlijke ervaring aan een eerder
wethouderschap of fractievoorzitterschap of eventueel aan iemand die eerder een raadslid is
geweest. De inwoners denken echter bij bestuurlijke ervaring aan de samenleving en het
bedrijfsleven en zij meent dat er genoeg voorbeelden zijn van burgemeesters die niet afkomstig zijn
uit politiek of bestuur en toch zeer goede burgemeester zijn.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat een toekomstige burgemeester vooral in staat moet zijn om
een visie te ontwikkelen, de vaardigheden heeft om in mogelijkheden te denken en naar de toekomst
te kijken.
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die over de visie van Huizen
gaat. De burgemeester is faciliterend om dit tot stand te brengen. Op het vakgebied wordt wel echt
een visie verwacht van een burgemeester en het gaat erom of hij/zij ook in staat is om deze uit te
rollen.
De heer Doorn (ChristenUnie) zou ook graag zien dat de nieuwe burgemeester een visie ontwikkelt
inzake de positie van Huizen in de regio waarbij de gevoeligheden van Huizen van belang zijn, maar
ook die van andere partners.
Mevrouw Van Werven (D66) legt uit dat er in Huizen heel veel verschillende religies en culturen
bestaan. In deze raad wordt bijvoorbeeld uit respect altijd even stilte gehouden voordat de
raadsvergadering begint en eindigt. In Huizen is lange tijd de zondagsrust gerespecteerd, opening van
winkels is pas recent van kracht gegaan. De burgemeester moet weten dat en waar dit soort
gevoeligheden leven en zich vervolgens op een goede manier met alle verschillende groepen
verhouden.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt naar aanleiding van de vraag van de heer Van Dijk over
integriteit een wedervraag. Als het niet is toegestaan om naar kandidaten te googelen, betekent dit
dat er niets bekend is over het verleden van mensen. Deze taak ligt dus bij de provincie en hij vraagt
zich af hoe deze hiermee omgaat.
De heer Van Dijk heeft al benoemd dat het justitieel documentatieregister wordt geraadpleegd. Voor
kandidaten die niet uit de regio komen, wordt bij collega-commissarissen gevraagd of deze bij hen
bekend zijn. De vertrouwenscommissie heeft ook de taak om kandidaten de juiste vragen te stellen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat een kandidaat benoembaar is qua competenties, capaciteiten en
qua antecedenten.
De heer Van der Pas (PvdA) vindt het vanzelfsprekend dat de raad de burgemeester steunt bij de
uitvoering van diens wettelijke taken. Er wordt van een burgemeester verwacht dat deze proactief is
bij dit onderwerp waarbij het belangrijk is dat hij/zij daarin, voor zover mogelijk, de raad meeneemt,
zodat deze in staat is om hem/haar optimaal te steunen.
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat er zaken zijn waarin de burgemeester de raad niet kan
meenemen. In dat geval zal de raad er het volste vertrouwen in hebben dat de burgemeester zaken
op de juiste manier kan afwegen. Juist in de uitoefening van de taak van de burgemeester kan er
sprake zijn van bedreiging en dan wil de raad volledig achter de burgemeester staan.
De heer Van Dijk heeft nog een vraag gesteld over de samenstelling van de vertrouwenscommissie.
Daarnaast vraagt hij, gezien het antwoord, om iets meer duiding bij het onderwerp bestuurlijke
ervaring.
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De heer Rebel (CDA) heeft in verschillende rapporten over peilingen onder bewoners geconstateerd
dat er steeds naar voren komt dat er een voorkeur is voor bestuurlijke ervaring in de samenleving of
het bedrijfsleven. Burgemeesters in Hilversum en Maastricht maken duidelijk dat dit kan samengaan.
Het is belangrijk dat een burgemeester de bagage heeft om een visie te ontwikkelen.
Mevrouw Prins (VVD) licht toe dat er op dit moment 9 fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie
zitten plus de raadsgriffier. De vervanger van de raadsgriffier is de gemeentesecretaris. Er is niet voor
gekozen om een wethouder en een gemeentesecretaris toe te voegen, omdat vooraf al veel
gesprekken zijn gevoerd met de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Daarna is
de profielschets opgesteld en dit concept is ook met deze mensen besproken. Zij hebben het
vertrouwen over de profielschets uitgesproken. Informeel zullen zij steeds nog worden geraadpleegd
binnen de wettelijke kaders van de vertrouwelijkheid.
De heer Van Dijk bevestigt het belang van dit laatste. Hij is blij dat de commissie in haar
voorbereidingen met de waarnemend burgemeester en de wethouders heeft gesproken, want het is
voor de bestuurscultuur van Huizen belangrijk om te weten hoe men met elkaar samenwerkt. Hij
begrijpt dat ook een lerende burgemeester een kans zou moeten krijgen. Hij dankt de raad voor de
openheid en hij denkt dat het duidelijk is waar Huizen naar op zoek is.
2. Vaststelling profielschets en verordening op de vertrouwenscommissie in verband met
procedure benoeming nieuwe burgemeester
Mevrouw Prins (VVD) dankt de commissaris voor zijn komst naar Huizen. Als beoogd voorzitter van
de vertrouwenscommissie in oprichting licht zij het proces naar de profielschets toe. Er is zeer snel
overeenstemming bereikt over de manier waarop het proces doorlopen zou moeten worden en wie
erbij betrokken zou worden. Ondersteund door de raadsgriffier zijn er selecties gemaakt in de
bestuurs- en persoonsstijlen die wenselijk worden geacht voor een toekomstig burgemeester. Ook
werd er een inwonerspeiling gedaan. Hiervan hebben ongeveer 300 bewoners gebruikgemaakt. Heel
duidelijk was dat de burgemeester iemand moet zijn die heel zichtbaar is, veel communiceert en
dicht bij de mensen staat. Eigenlijk iemand als de waarnemend burgemeester die volgens veel
mensen heel benaderbaar is. In de profielschets is geprobeerd om de trots voor het dorp te laten
spreken. De eerste zin maakt eigenlijk al duidelijk wat Huizers willen.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heet de commissaris van de Koning van harte welkom. Na
het stoppen van de fusievoorbereidingen was Dorpsbelangen Huizen blij, omdat zij de slogan heeft:
samenwerken is oké, maar samenvoegen nee. Zij betreurt het dat de taak van de waarnemend
burgemeester er na de benoeming op zit. In de vrij korte tijd dat hij er is, heeft hij in de fractie van
Dorpsbelangen Huizen, maar ook bij de inwoners, een speciaal plaatsje gekregen. Hierbij heeft
meegespeeld dat hij hier is komen wonen terwijl dit voor een waarnemend burgemeester niet
noodzakelijk is. Van de nieuwe burgemeester wordt ook verwacht dat deze zich binnen een jaar in
Huizen vestigt. Ook verwacht Huizen dat de nieuwe burgemeester, net als de heer Heldoorn, contact
maakt met de inwoners en bij belangrijke evenementen aanwezig is. Voor Dorpsbelangen Huizen
heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Bij calamiteiten moet er kordaat en stressbestendig worden
opgetreden en het zou mooi zijn als een burgemeester het veiligheidsgevoel kan vergroten. De
burgemeester dient hartelijk, toegankelijk en integer te zijn en moet boven de partijen staan. De
burgemeester moet inwoners en medewerkers van de gemeente in goede en slechte tijden een
luisterend oor bieden en meelevend zijn. De burgemeester zou eveneens oog moeten hebben voor
de vele vrijwilligers en mantelzorgers en het dorpse karakter van Huizen weten te waarderen. De
inwoners hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een vrouwelijke burgemeester.
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Dorpsbelangen Huizen gaat het om de persoon die het best aansluit op het profiel en het best bij
Huizen past.
De heer Rebel (CDA) heet ook de commissaris en de kabinetchef welkom. Hij wil de provincie
complimenteren met de beslissing om de fusie niet te laten doorgaan. Voor het CDA moet een
burgemeester vooral zichtbaar, benaderbaar en toegankelijk zijn voor bewoners en zijn gezicht laten
zien bij gebeurtenissen in het dorp. Ook hij stelt voor om de huidige burgemeester als voorbeeld te
nemen. Er wordt gezocht naar een integere vakman met kennis van zaken en met een goede
antenne voor onderlinge verhoudingen. Het CDA gaat dan ook akkoord met het voorliggende
voorstel.
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat D66 gewoon de beste persoon voor Huizen wil die voldoet aan
het profiel. Zij denkt dat met de profielschets een goede voorzet wordt gegeven en zij hoopt dat er
veel mensen reageren die zich geschikt voelen om burgemeester te worden voor de gemeente
Huizen. Voor D66 ligt de nadruk bij een burgemeester die verbindt, zich onder de mensen begeeft,
weet wat er speelt in Huizen en in de regio, maar die ook verbanden kan leggen richting MRA. De
burgemeester dient een goede voorzitter van de gemeenteraad en het college te zijn en een
aanspreekbare persoon voor alle burgers en ondernemers in Huizen.
De heer Van der Pas (PvdA) vindt het een goede profielschets en hij is tevreden over het proces
waarop deze tot stand is gekomen en ook over de medewerkers van de gemeente die met de inhoud
aan de slag zijn gegaan en hebben gezorgd voor de huidige vorm. Er wordt gezocht naar een visionair
die kijkt naar de toekomst van Huizen en een beeld heeft van zijn rol als burgemeester hierin. Na de
profielschets volgt de sollicitatieprocedure. Het is belangrijk dat de nieuwe burgemeester deel gaat
uitmaken van de Huizer samenleving. Dit betekent naast woonachtig zijn in Huizen, ook tijd vrij
maken om met bewoners in gesprek te gaan, zoals de huidige burgemeester doet.
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heet de aanwezigen ook welkom. GroenLinks is blij met het proces
waarop de profielschets tot stand is gekomen waarmee de gemeente Huizen en de nieuwe
burgemeester goed worden weergegeven. Inhoudelijk is er vooral tevredenheid over de schijnbare
tegenstelling van een visionair en iemand die bedachtzaam handelt. Voor GroenLinks is de essentie
dat iemand in kansen denkt, naar de toekomst kan kijken, maar ook nadenkt voordat actie wordt
ondernomen. GroenLinks kan instemmen met de profielschets en kijkt uit naar de voorgestelde
kandidaten.
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heet de aanwezigen welkom op deze speciale avond. Hij vraagt
zich af waarom er een halfjaar zit tussen de profielschets en de selectie van de kandidaten. De
provincie doet de eerste selectieprocedure. De vertrouwenscommissie mag uit deze selectie verder
kijken. Eerder is gebleken dat de gemeente Huizen niet gelukkig is geweest met het aansturen van
een burgemeester. Hij verzoekt de heer Van Dijk zo zorgvuldig mogelijk te zijn in het selectieproces,
zodat de vertrouwenscommissie zich hier niet meer druk over hoeft te maken.
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij met de vragen van de heer Van Dijk die de
vertrouwenscommissie scherp houden. Het is mooi dat er een vacature is en dat het proces van
herindeling van de baan is. Voor de ChristenUnie springt een aantal zaken uit de profielschets. Dit is
de regionale samenwerking. Hiervoor is een visie belangrijk, maar ook dat goed wordt bekeken hoe
hierop wordt gereageerd. Er wordt gezocht naar een ervaren burgemeester die past bij een
gemeente met de omvang van Huizen. Van oudsher is Huizen een gemeente die nuchter is en die
dicht bij de mensen staat. Vanuit het verleden is Huizen een protestant-christelijke gemeente, maar
als groeigemeente is deze sterk gediversifieerd en hier dient een burgemeester rekening mee te
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houden. Uit de burgerpeiling is gebleken dat men een zichtbare burgemeester wil die communicatief
en verbindend is en dicht bij de mensen staat. De ChristenUnie stemt in met de profielschets en de
verordening.
De heer Bource (SGP) zegt dat het proces naar de profielschets veel vertrouwen heeft gegeven. Voor
de SGP krijgt Huizen als nieuwe burgemeester een bruggenbouwer die mensen tot samenwerking
brengt; die in staat is om een goed netwerk op te bouwen, iemand met visie, die snel kan schakelen
en verder kijkt dan de komende vier jaar, die regelmatig loskomt van de waan van de dag. Maar
tegelijkertijd iemand die binding houdt met de nuchtere, zakelijke insteek van de Huizer cultuur. De
burgemeester is de bewaker en de aanjager van het morele kompas binnen de gemeente. Bij
bestuurlijke samenwerking en deelname aan regionale netwerken is hij/zij zowel ambassadeur als
belangenbehartiger. Hij of zij weet wat er speelt in Huizen door zelf actief deel uit te maken van de
gemeenschap, een verbinder die op het juiste moment op de juiste plaats de juiste dingen weet te
zeggen en te doen en oog heeft voor de verschillende rollen van de raad en het college en de juiste
invulling hiervan bewaakt, het debat stimuleert en werkt aan een vitale, lokale democratie en stuurt
op transparantie. Dit alles met relativeringsvermogen en humor. De burgemeester brengt Huizen
vooruit, houdt Huizen veilig, is betrokken bij alle Huizers, positioneert Huizen in de regio en staat
voor een vitaal gemeentebestuur. De SGP stemt in met het voorstel.
De voorzitter constateert dat de raad akkoord gaat met het voorstel voor de vaststelling van de
profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie.
Mevrouw Prins (VVD) biedt in haar rol als voorzitter van de vertrouwenscommissie de vastgestelde
profielschets aan de commissaris. Zij spreekt het vertrouwen uit in een goede samenwerking met de
provincie en ziet uit naar de uitnodiging in november om de nieuwe burgemeester te installeren.
De heer Van Dijk denkt dat heel duidelijk is wat van een nieuwe burgemeester wordt verwacht en
wat deze mag verwachten in Huizen. Hij ziet de procedure met vertrouwen tegemoet. Hierbij zal de
profielschets plus hetgeen vanavond is aangevuld als basis dienen.
Sluiting
De voorzitter dankt de commissaris en de kabinetchef voor hun komst en sluit na een kort moment
van stilte de vergadering om 20.35 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2019

De voorzitter,

De raadsgriffier,
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