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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
stadhuis in Naarden op woensdag 2 november 2016 
 

 
Aanwezig: A.H.J.J. Luijten, A.E.P. Vlaanderen (VVD), J.J. Kruyt, J. Duyts, M.J.R. Marshall, 

H.M. Bellaart, R.B.F. Niehe (VVD), M. Balzar, J.G.L. de Haan, M.T. Fambach, N.D.J. 
Kooij (D66), L.J.F. Zweers, A. Mastenbroek , mevrouw N.J.C. van Tilburg, H.J. de 
Hollander, J.A.I. de Lange (CDA), F.A.M. Winnubst, K.P.J. Wiss, L.Hj. Voskuil, mevrouw 
R.P. Bekkema (PvdA), J.P. Portengen en mevrouw H.B. Boudewijnse (GroenLinks), 
mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (Hart voor BNM), A.F. Haije en A. van der Schaaf 
(50PLUS).  

 
Afwezig: Mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten (VVD), mevrouw Rijnja-Stam (D66), de heer Vos 

(GroenLinks), de heer Kwekkeboom (GOP), de heer R.M.M. Sweijen (GOP) en de heer 
J.J.M. van Wees (GOP) 

 
Voorzitter: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
 
Wethouders: Mevrouw M. Sanderse, de heer G. Struik, de heer H. Boland en de heer J. Franx 
 
Afwezig college:  Mevrouw M. van Meerten-Kok 

 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
 Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van mevrouw Rijnja-Stam (D66), de heer Vos (GroenLinks), mevrouw Potjer-
Scholten (VVD), de heer Kwekkeboom (GOP), de heer Sweijen (GOP) en de heer Van Wees (GOP).  
 
2. Bekendmaking aanbeveling burgemeester Gooise Meren 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Luijten, de voorzitter van de vertrouwenscommissie.  
 
De heer Luijten vertelt dat er op 25 mei, na raadpleging van de inwoners, een profielschets is vastgesteld 
voor de nieuwe burgemeester en de vertrouwenscommissie door de raad is ingesteld. Vervolgens is er 
met name na de zomer intensief gewerkt om de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester voor te 
bereiden. Over de inhoud van de gesprekken met de kandidaten kan in het belang van diezelfde 
kandidaten geen mededeling worden gedaan. Wat wel kan worden medegedeeld is dat de 
vertrouwenscommissie uiteraard zo dicht mogelijk gebleven is bij de vastgestelde profielschets. Zoals de 
Gemeentewet voorschrijft wordt er een aanbeveling voorgesteld voor twee kandidaten. Na 
besluitvorming door de raad over de aanbeveling wordt alleen de eerste naam op de aanbeveling 
bekendgemaakt. Namens de raad wordt bekendgemaakt dat de heer Han ter Heegde, op dit moment 
burgemeester van Heerhugowaard, aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester van de gemeente 
Gooise Meren. Op basis van deze aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties na bespreking in de ministerraad een voordracht tot benoeming aan de Koning. Het is 
wel goed bestuurlijk gebruik dat deze aanbeveling wordt gevolgd.  
 
De voorzitter complimenteert de vertrouwenscommissie met het uiterste zorgvuldige proces dat onder 
geheimhouding doorlopen is en de griffier met de buitengewoon goede ondersteuning.  
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3. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop de raadsvergadering om 19.45 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 
9 november 2016 
 
 
griffier      voorzitter 

 


