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Notulen van de buitengewone raadsvergadering: installatie burgemeester van Gooise Meren, 
gehouden in de Grote Kerk in Naarden op woensdag 18 januari 2017 
 

 
Voorzitter: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

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

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Alle aanwezigen en in het bijzonder de commissaris 
van de Koning de heer Remkes, burgemeester Ter Heegde, zijn familieleden, alle leden van het college, 
de raadsleden en genodigden worden verwelkomd. Als ambteloos burger leest de voorzitter een brief 
voor gericht aan de nieuwe burgemeester. 
 
Geachte collega, beste Han, 
 
Welkom in Gooise Meren. Wat fijn dat jij als eerste kroonbenoemde burgemeester gaat bouwen aan de 
verdere groei en bloei van onze jonge gemeente Gooise Meren. Gelukkig liggen er nog vele zaken op je 
te wachten. Gooise Meren is echt nog lang niet af, dat zou in 12 maanden ook niet kunnen. Maar er zijn 
wel mensen die vreselijk hard gewerkt hebben om te bereiken waar wij nu staan. Dat zijn onze 
ambtenaren die ik heel veel dank schuldig ben, want het was een organisatie die nog niet stond. Iedereen 
moest zijn plek nog vinden. Er is echt keihard gewerkt. Maar ook het college en de raad dank ik heel hard 
voor de samenwerking en de oprechte manier waarop wij met elkaar onze eerste stappen hebben gezet. 
Soms moesten wij misschien een keer een stap terug zetten, maar heel hartelijk dank voor de fijne sfeer. 
Er is al veel tot stand gebracht en ik zou een paar dingen willen noemen. We hebben in de raad een 
sluitende begroting vastgesteld voor het jaar 2017. Dat betekent dat het toezicht van de provincie is 
vervallen. Daar is veel werk voor verzet en het is gelukt. Er is een Perspectiefnota opgesteld, waarin de 
koers en ook de keuzes zijn vastgelegd. Er zijn, laat ik het maar eens noemen, 98 verordeningen en regels 
geharmoniseerd. Op dat gebied hebben wij er nog maar 7 te gaan. 
Gooise Meren is er voor de burgers, die samen met ons vorm willen geven aan de nieuwe gemeente. Dat 
samen met de burgers is een rode draad. Er is een burgerpanel met ruim 2000 betrokken inwoners die 
bereid zijn om antwoord te geven op de vragen die bij ons spelen. Zoals over de keuze voor het nieuwe 
gemeentewapen. Er zijn 14 wijken met in iedere wijk een vorm van buurtorganisatie, hetzij een 
dorpsraad of een wijkplatform dan wel een preventievereniging. Samen met deze burgers werken we 
aan een schoon en veilig Gooise Meren. Misschien wel de leukste manier om aan de doe-democratie 
handen en voeten te geven is de initiatieventafel, daar waar burgers hun ideeën over de stad kunnen 
neerleggen en waar wij kunnen kijken of wij ze moeten helpen, soms is dat niet nodig, en als we ze 
moeten helpen, hoe we ze dan zouden kunnen helpen. Prachtige initiatieven die allemaal tegemoet 
getreden worden met het adagium ‘ja, tenzij’. Er zijn ook al mooie resultaten geboekt. Ruim 
50 initiatieven hebben al de revue gepasseerd en smaaklessen voor kinderen is hiervan de leukste. 
Kinderen leren gezond koken voor ouderen in de wijk. Die komen dit opeten en zo ontstaat er 
verbinding. Ik noem nog een ander initiatief: hardlopers die met elkaar afspreken om al het zwerfvuil dat 
ze tegenkomen mee te nemen en dat zelf ook op te ruimen! En ga zo maar door. We hebben inmiddels 
142 statushouders kunnen huisvesten in het jaar 2016 en dat is 50% meer dan in 2015. En het is drie keer 
zo veel als in 2014 als je het aantal van drie kernen optelt. Het was een hele inspanning, maar het is toch 
gelukt. 
Qua media hebben we hier, Han, een heel luxe positie. We hebben zowel plaatselijke kranten voor de 
drie kernen als de Gooi- en Eemlander en Gooi TV. In mijn woonplaats Amersfoort moeten wij het met 
het Algemeen Dagblad doen. Het is een luxe, maar ook een randvoorwaarde voor een vitale democratie. 
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Kritische beschouwers, die ons een spiegel voorhouden of ons soms de les lezen, daar zijn we hartstikke 
blij mee. Dat er daarbij dan een enkele keer een druppel azijn overheen vloeit, dat nemen we graag op de 
koop toe. 
Tot slot heeft Salvador Dalí ooit gezegd: “Het afscheid is de geboorte van de herinnering.” Met heel veel 
plezier heb ik aan de wieg gestaan van Gooise Meren. Mooie herinneringen neem ik mee. Die wieg, die is 
Gooise Meren nu ontgroeid en haar toekomst is bij jou in goede handen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Albertine van Vliet- Kuiper 
 
Er volgt applaus. 
 
2.  Beëdiging en installatie van de heer drs. H.M.W. ter Heegde als burgemeester van Gooise 

Meren 
2a. Koninklijk benoemingsbesluit 
Mevrouw Knibbe, raadsgriffier, leest het koninklijk benoemingsbesluit voor: 
 
Besluit van 9 december 2016 houdende benoeming van een burgemeester in Gooise Meren. 
 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. 
enz. 
 
Op voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2016; 
 
Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet; 
 

hebben goedgevonden en verstaan: 
 
met ingang van 18 januari 2017 te benoemen tot burgemeester der gemeente Gooise Meren: 
 
de heer drs. H.M.W. ter Heegde met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Heerhugowaard. 
 
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Wassenaar, 9 december 2016 
 
Ondertekend door Willem-Alexander 
 
2b. Toespraak door de heer Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland. 
 
De heer Remkes: Ook wat mij betreft welkom dames en heren, leden van de raad, Han ter Heegde en 
familie bij deze bijzondere raadsvergadering op deze bijzondere locatie en ook nog eens met een 
bijzondere aanleiding. Wij zijn vandaag bijeen vanwege de installatie van Han ter Heegde als 
burgemeester van de jonge gemeente Gooise Meren. Gooise Meren is een nieuwe gemeente die toch al 
weer een jaar staat. Het afgelopen jaar heeft Albertine van Vliet als waarnemend burgemeester de 
honneurs waargenomen, waarvoor heel veel dank. Zij heeft dat op een voortreffelijke manier gedaan. 
Het was toen ik een tijdje geleden op gemeentebezoek was dat ik tot mijn grote vreugde kon 
constateren dat de bestuurscultuur in deze nieuwe gemeente buitengewoon verfrissend aandeed. Ik 
herkende de bestuurscultuur van de afzonderlijke delen ook niet meer in de bestuurscultuur die ik toen 
aantrof en dat is wat mij betreft een bijzondere verdienste van uw waarnemend burgemeester, maar ook 
een bijzondere verdienste van de raad in zijn totaliteit. Ik was daar zeer aangenaam door verrast. Nu is 
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het tijd voor de benoeming van de echte burgemeester van de gemeente. Han ter Heegde heeft veel wat 
voor hem spreekt. Hij is alles wat de nieuwe fusiegemeente zocht. Een ervaren bestuurder, een 
burgervader en een boegbeeld. Ervaring deed je ruimschoots op, Han, in Heerhugowaard en Langedijk 
als burgemeester en in Voorburg als wethouder. In Heerhugowaard was je de afgelopen 12 jaar 
burgemeester en een zeer geliefde en gewaardeerde burgemeester. ‘Wat een schok voor ons, uw 
vertrek’, schreef een echtpaar in een reactie op de gemeentesite toen het nieuws bekend werd. Je werd 
ook een burgemeester met een groot hart genoemd. Dat is een mooie en veelzeggende vorm van 
waardering. Er viel je meer lof ten deel en tegelijkertijd ben jij de eerste om die lof te relativeren. In een 
interview zei je: “Ik heb alles samen met anderen gedaan. Al ben je nog zo’n goede burgemeester, als er 
een paar zitten te klieren ben je nergens.” En zo is het maar net. Dus leden van de raad: niet klieren en 
een beetje zuinig zijn op de nieuwe burgemeester. Ik denk dat je met deze constatering vooral realisme 
aan de dag legt. Realisme, daar is niet gauw te veel tegen. Zeker niet als het gaat om beleid en 
beslissingen die belangen van inwoners rechtstreeks raken. Behalve realist ben je ook een man van je 
woord en dat is heel veel waard. Het voorbeeld dat ik geef om dat te illustreren is niet zozeer politiek van 
aard, als wel sociaal. Je beloofde als burgemeester van Heerhugowaard dat je mee zou doen aan de 
nieuwjaarsduik in de plas van Luna als deze voor de tiende keer gehouden zou worden. Afgelopen 
nieuwjaarsdag was het zo ver en het moet gezegd, je was van de partij en je trotseerde het koude water. 
En zo werd je vertrek uit Heerhugowaard een mengeling van warme woorden en koud water. Je nieuwe 
duik is een onderdompeling in het reilen en zeilen in Gooise Meren. Samen met anderen kun je nu 
beginnen aan een verdere opbouw en positionering van deze nieuwe gemeente. Je hebt aangegeven 
daar voldoende kansen voor te zien. Verder stel je terecht vast dat het er als burgemeester van Gooise 
Meren vooral op aan zal komen om een eenheid te smeden, de kernen op één lijn te krijgen en 
tegelijkertijd aandacht te schenken aan de eigenheid van die verschillende kernen: Bussum, Naarden, 
Muiden en Muidenberg. Eerst deed je daar als burgemeester van Langedijk met zes kernen al veel 
ervaring mee op en die ervaring zal je hier ongetwijfeld goed van pas komen. Daarnaast zal een van je 
belangrijkste taken zijn om onder andere samen met de raad en het college de bekendheid van de 
nieuwe gemeente te vergroten. Naarden, Bussum en Muiden waren en zijn bekend. Dat ligt anders met 
Gooise Meren. En zoals bekend: onbekend maakt onbemind. Mensen betitelen jou als een verbinder die 
streeft naar harmonie. Daarnaast wil je een benaderbare burgervader zijn en als je er tijd voor hebt, stel 
jij je open voor een praatje. Je hebt oprechte belangstelling voor mensen en voor wat hen bezighoudt. 
Daarbij helpt het dat je je veel op de fiets verplaatst. Dat fietsen heeft als prettig bijeffect dat het de 
drempel richting inwoners en andersom verlaagt. In Heerhugowaard werd dat een keer duidelijk toen 
gemeenteraadslid René Schoemaker een gastles aan scholieren gaf. Hij liet foto’s van politici zien. De 
leerlingen reageerden alleen bij de foto van jou en zeiden: “Die ken ik, die zie ik altijd fietsen.” Tot slot 
dames en heren, gaan Gooise Meren en de heer Ter Heegde een verbintenis aan. De voortekenen zijn 
goed en het is dan ook mijn verwachting dat zij samen een succesvolle en plezierige periode tegemoet 
gaan. Ik wil bij deze gelegenheid ook mijn waardering uitspreken voor de zorgvuldige 
benoemingsprocedure die de vertrouwenscommissie en uw raad in acht hebben genomen bij de 
voordracht zoals deze op tafel ligt. Dat verdient gewoon de schoonheidsprijs. Zoals u het doet, zo dient 
het te gaan. Ik feliciteer beide partijen met hun keuze voor elkaar en wens u beiden ook heel veel succes. 
Graag ga ik nu over tot het officiële deel van deze bijeenkomst: het afleggen van de eed of de belofte. 
 
2c. Beëdiging van de heer drs. H.M.W. ter Heegde 
De voorzitter vraagt de heer Ter Heegde om naar voren te komen en de aanwezigen om te gaan staan. 
 
Commissaris van de Koning de heer Remkes leest de eed voor: 

Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of 

welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen 

of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 

zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 

burgmeester naar eer en geweten zal vervullen. 
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De heer Ter Heegde: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!  
 
Hierop worden de documenten ondertekend en volgt er applaus. 
 
2d. Overhandigen ambtsketen en voorzittershamer 
De voorzitter vraagt de locoburgemeester, mevrouw Van Meerten-Kok, om naar voren te komen om de 
ambtsketen om te hangen bij de nieuwe burgemeester. 
 
Wethouder Van Meerten hangt hierop burgemeester Ter Heegde de ambtsketen om. Er volgt applaus.  
 
3. Toespraken 
3a. De heer Luijten, voorzitter van de vertrouwenscommissie 
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Luijten. 
 
De heer Luijten: Voorzitter, mijnheer de commissaris van de Koning, leden van de raad, college, 
genodigden, familie Ter Heegde en mijnheer de burgemeester, beste Han. De dag die je wist dat zou 
komen … Iets meer dan een jaar geleden zaten wij hier als gemeenteraad bijeen. Voor het eerst in 
dezelfde schitterende omgeving. Met die eerste raadsvergadering werd feitelijk het begin van de toen 
nieuwe gemeente Gooise Meren gemarkeerd. Er is sinds die dag veel gebeurd. Er is bestuurlijk, maar 
zeker ook ambtelijk, hard gewerkt om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven. De raad heeft 
onder bezielend en langzamerhand vertrouwd, voorzitterschap van Albertine van Vliet niet alleen tal van 
regelingen en verordeningen geharmoniseerd, dat moet gebeuren, maar ook andere knopen 
doorgehakt. En hier onderbreek ik gelijk even mijn verhaal omdat dit de allerlaatste keer is dat wij in de 
gelegenheid zijn om Albertine te bedanken. Er is voor bloemen gezorgd en die mag ik dan nu 
overhandigen. 
 
De bloemen worden overhandigd aan de voorzitter en er volgt applaus. 
 
Ik vervolg mijn verhaal. Er zijn dus bestuurlijk allemaal knopen doorgehakt. En ambtelijk geldt, in dit 
geval letterlijk, dat de winkel tijdens de verbouwing open moest blijven. Een hele klus, zeker met alle 
ambities die wij onszelf ten aanzien van de dienstverlening aan inwoners gesteld hebben. Vanavond 
vormt het sluitstuk van de bestuurlijke inrichting, of eigenlijk moet ik zeggen bestuurlijke bemensing, 
met de installatie van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Gooise Meren. Dat hele proces heeft 
dus ruim een jaar geduurd. Dat lijkt misschien een lange tijd … en dat is het ook. Maar wij zijn niet over 
één nacht ijs gegaan. Deze gemeente is ambitieus en wij nemen onze taak serieus. Dat geldt zeker ook 
voor de vertrouwenscommissie. De benoeming van een nieuwe burgemeester is niet niets. Allereerst 
hebben wij als raad om te komen tot een profielschets de inwoners geraadpleegd. Er is een consultatie 
opgezet die zowel persoonlijk als online heeft plaatsgevonden. En jongerenstichting STAD Bussum heeft 
een kort filmpje gemaakt waarin jongeren de vraag beantwoordden: wat zoeken wij in een 
burgemeester? Het was goed om te zien dat inwoners in groten getale gebruik hebben gemaakt van de 
gelegenheid om aan te geven hoe zij hun nieuwe burgemeester zagen. En het is nog mooier dat in ieder 
geval een aantal van die betrokken inwoners vanavond aanwezig is om zelf te zien wie de persoon is die 
invulling gaat geven aan dit profiel. Wij hebben dankbaar gebruikgemaakt van hun waardevolle input. Op 
basis daarvan is de profielschets opgesteld. Daarover valt van alles te zeggen en daar is ook al van alles 
over gezegd. Iedereen heeft daar kennis van kunnen nemen. Je komt, kortom, en misschien niet eens 
onvoorspelbaar, uit op een schaap met vijf, of misschien nog wel veel meer, poten. Mijzelf zijn met name 
de begrippen ‘verbindend boegbeeld’ en ‘burgervader’ bijgebleven. Die begrippen hebben een leidende 
rol gespeeld in de verdere selectieprocedure. Met de profielschets is de vertrouwenscommissie aan de 
gang gegaan. Over het verdere verloop kan ik niet alles verklappen. De activiteiten van de commissie 
zijn, de naam zegt het al, vertrouwelijk. Toch wil ik een enkele sfeerimpressie graag met u delen. Juist om 
het werk van de commissie in de vereiste rust te kunnen doen, was door de onvolprezen griffie een 
locatie ver van Gooise Meren, ik durf nu wel te verklappen dat dat zelfs buiten onze provinciegrenzen 
was, gekozen. En zoals dat gaat in dit soort processen: die locatie moest aan tal van eisen voldoen. Zo 
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mochten kandidaten elkaar niet kunnen ontmoeten in de lobby of op het parkeerterrein. En je moet er 
niet aan denken dat bij binnenkomst in zo’n hotel op een bord bij de receptie staat ‘sollicitanten 
burgemeester Gooise Meren: zaal 23’. De vertrouwenscommissie was daar bijeen onder de codenaam 
Firma de Vries. Voor die leden van de commissie die ooit nog de ambitie hadden om in een James Bond-
film te spelen: dichter bij hun droom zullen ze waarschijnlijk nooit komen. Ik kan u verzekeren dat de hele 
procedure als een militaire operatie georganiseerd én uitgevoerd is. En toch heeft de 
vertrouwenscommissie haar werk met veel plezier verricht. Wat betreft het verloop van de gesprekken 
kan ik uiteraard niet al te veel kwijt. In algemene zin is de vertrouwenscommissie zo dicht mogelijk bij het 
profiel gebleven. Kandidaten zijn daarop kritisch bevraagd. En als u zich afvraagt hoe toets je of en in 
hoeverre kandidaten aan het profiel voldoen, en hoe zij zich in dat opzicht tot elkaar verhouden: dat was 
ook niet altijd gemakkelijk. Uiteindelijk heeft de commissie zichzelf steeds de vraag gesteld: zien wij het 
hem of haar doen? U kunt wel horen dat wij als vertrouwenscommissie uitgebreid op cursus zijn geweest. 
En dan wil ik wat betreft onze nieuwe burgemeester met uw goedvinden en voor één keer wel uit de 
school klappen. Meteen na het eerste gesprek met de heer Ter Heegde keek de commissie elkaar aan en 
was de breed gedeelde eerste indruk: een geboren burgemeester. Daarmee was de procedure nog niet 
gelopen, verre van dat, maar u kent allen de uitdrukking ‘je krijgt nooit een tweede kans om een eerste 
indruk te maken’. En zo was het precies. De nieuwe burgemeester voldoet bij uitstek aan het 
vastgestelde profiel waarin, zoals ik al eerder aangaf, de rol van boegbeeld van de gemeente én die van 
burgervader centraal zijn gesteld. Ook het positioneren van de nieuwe gemeente binnen de regio én 
daarbuiten zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de nieuwe burgemeester gaan 
vormen. De raad is er op basis van zijn persoonlijkheid en bestuurlijke ervaring van overtuigd dat 
burgemeester Ter Heegde deze rol met verve zal gaan vervullen. En als wij als vertrouwenscommissie 
nog enige twijfel over onze keuze gehad zouden hebben, dan is die twijfel helemaal weggenomen toen 
de aanbeveling van de heer Ter Heegde wereldkundig was gemaakt. De reacties uit Heerhugowaard na 
het bekend worden van het aanstaand vertrek van hun burgemeester waren de beste referentie, 
achteraf, dat wel, die een sollicitant zich kon wensen. En het bevestigde alles wat de 
vertrouwenscommissie toch al dacht. Maar het blijft prettig zo’n bevestiging te krijgen. 
De cirkel is rond. Iets meer dan een jaar geleden zaten we, in deze zelfde prachtige setting bijeen voor de 
eerste vergadering van de gemeenteraad van de toen spiksplinternieuwe gemeente Gooise Meren. Er is 
in dat jaar veel gebeurd. Vanavond zijn we hier terug. De installatie van de eerste kroonbenoemde 
burgemeester van Gooise Meren is het sluitstuk van de bestuurlijke bemensing van deze nieuwe 
gemeente. Wij beleven in dat opzicht een historisch moment. Het gaat nu echt beginnen. Wij zien uit 
naar een geweldige samenwerking en hebben daar ook alle vertrouwen in. 
Geachte burgemeester, beste Han: van harte gefeliciteerd. Heel veel succes bij de vervulling van dit 
ambt. Wij hopen dat je je gauw thuis zult voelen in deze gemeente en ook daar hebben wij alle 
vertrouwen in. Welkom in Gooise Meren! 
Dank u wel. 
 
Er volgt applaus en er worden bloemen overhandigd. 
 
3b. De heer Broertjes, burgemeester van Hilversum, namens de Veiligheidsregio en regio Gooi 

en Vechtstreek 
De voorzitter geeft het woord aan de regioburgemeester de heer Broertjes om de nieuwe burgemeester 
toe te spreken. 
 
De heer Broertjes: Waarde Han, welkom in het Gooi namens al je collega’s van de Gooi en Vechtstreek. 
Lieve Albertine, jammer dat je gaat. Dames en heren, bedankt voor de eervolle uitnodiging. Ik zie het 
een beetje alsof ik hier in het hol van de leeuw ben. Zeker na het lezen van het boek ‘Het laatste jaar’ van 
Nen van Ramshorst waar ik als roeptoeterende burgemeester van Hilversum werd gekenschetst. Nou, 
hier ben ik dan. Ik bedank u dat u toch het vertrouwen had om mij uit te nodigen, maar ik zie mijzelf hier 
eigenlijk staan in het hart van het Gooi. In deze prachtige Grote Kerk van Naarden. Ik kom eigenlijk om 
een lofzang uit te spreken voor Albertine. Nou kan ik niet zingen, dus het blijft bij woorden. Wat zal ik je 
missen. Je ervaring, je energie, je enthousiasme, je aandacht, je vrolijke verschijning, je schouderklopjes 
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en je loyaliteit. Maar bovenal je besef en je inzicht dat een sterke relatie tussen Gooise Meren en 
Hilversum maar tussen alle Gooise steden en dorpen een welbegrepen eigenbelang is voor de hele regio. 
Dat helpt enorm in een regio waar de gunfactor altijd weer verdiend moet worden. Het gaat beter, maar 
het kan altijd nog beter. Daarom was het een feest om met je te mogen werken. Je bent een collega uit 
duizenden. Ik zei altijd, als ik je dan weer prees om je wijze inzichten, dat je ook veel meer vlieguren hebt 
dan ik. Dan keek je mij bestraffend toe. Inmiddels heb ik ook de nodige vlieguren, maar lang niet zo veel 
als die van jou. Dames en heren, de kennismaking tussen Albertine en mij gaat ver terug en begint in 
Amersfoort. De hometown van mijn schoonouders Korthals Altes. Daar is het wederzijdse respect en 
vertrouwen ontstaan en die is er inmiddels ook tussen de beide families. Toen jij hoorde dat jij hier 
kwam, zag ik dat meteen als een cadeautje om de regio te kunnen versterken met al jouw inzicht en 
jouw vlieguren. En dat gebeurde ook. Wij hebben veel meegemaakt met de brandweer, met de politie en 
met de Veiligheidsregio. Er zijn hier allemaal vertegenwoordigers aanwezig van het Veiligheidshuis. Ook 
daar hebben wij samen van kunnen constateren dat het goed gaat, maar het altijd nog weer beter kan. 
Gelukkig heeft Han ter Heegde ook al die ervaring en kennis in huis. Jullie hebben samen in de 
brandweerkamer gezeten. En eigenlijk, Albertine zei het al, althans zo verstond ik het, kom je hier in een 
gespreid bedje. Welkom. Albertine en ik hebben ons ook vooral het afgelopen jaar beziggehouden met 
de vluchtelingen en met Crailo. Een lastig dossier waar wij ons doorheen geworsteld hebben. De wet van 
Albertine was op een gegeven moment: 600 is genoeg. Met die boodschap zijn wij de regio in gegaan en 
zijn wij in zaaltjes terechtgekomen in Bussum, in Hilversum en overal in het Gooi. Ik heb met grote 
bewondering naar jouw optreden gekeken. Hoe je met burgers in contact kwam en verbindingen maakte 
en uitlegde wat het verhaal was. Wij stonden er klaar voor en het is jammer dat op het laatste moment 
toch de stekker eruit werd getrokken door anderen en dat wij uiteindelijk niet zo veel vluchtelingen 
hebben kunnen opvangen. Gelukkig wel statushouders. Als ik dan teleurgesteld was, dan zei jij altijd 
tegen mij en dat bemoedigde mij: “Zo gaat dat, Pieter, in de politiek.” En daar ben ik je dankbaar voor. Ik 
zal die uitspraken missen. Ik zal ook de glazen witte wijn missen die wij gedronken hebben op de 
Koninklijke vereniging in Loosdrecht om zaken door te spreken. Wij zouden nog gaan zeilen op Urk, 
maar dat is er niet meer van gekomen. Wellicht komt het er nog van en dan nodig ik je uit als gastvrouw. 
Dames en heren, Albertine van Vliet is een voorbeeldige verbinder in formele en informele settings. U 
hebt dat zelf mogen ervaren. Zij is oplossingsgericht, koersvast, betrokken en onverschrokken. Haar 
mantra is en dat wordt nu ook mijn devies en ons devies zou ik zeggen: dienen en deugen. Daarmee kun 
je de wereld veroveren. Dat zijn dezelfde deugden die Han ter Heegde ook heeft, daar werd ook al over 
gesproken, in je vorige functie als burgemeester van Heerhugowaard. Ik ben ervan overtuigd dat wij ons 
als regio kunnen versterken. Ik wens je daar heel veel sterkte mee, maar dat gaat vast goedkomen. 
Albertine, jij bent wat mij betreft een burgemeester om lief te hebben. Dank je wel. 
 
Er volgt applaus en er wordt een cadeautje overhandigd. 
 
De voorzitter had dit niet verwacht, maar bedankt de heer Broertjes voor de mooie woorden. 
 
3c. Installatierede door de burgemeester, de heer Ter Heegde 
De voorzitter geeft het woord aan de nieuwe burgemeester, de heer Ter Heegde. 
 
Burgemeester Ter Heegde: Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, leden van de gemeenteraad, 
mijnheer de Commissaris, collega Albertine van Vliet, leden van het college, inwoners van Gooise Meren, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vrijwilligers, regiovertegenwoordigers en vele collega’s uit het 
land, als je vertelt dat je naar Gooise Meren, ’t Gooi, gaat dan krijgt iedereen twinkelingen in de ogen. 
Niemand uitgezonderd. Zo was dat ook bij mij toen ik deze vacature zag. Ook mijn vrouw was altijd 
gecharmeerd van ’t Gooi. Zo hebben we, en dat is een detail, samen nog dit witte overhemd in Laren 
gekocht. Wij wisten niet dat ik hier ooit deze benoeming zou krijgen. Anders hadden we het natuurlijk in 
Gooise Meren gekocht. Edoch het was in het Gooi. En wij werken samen in het Gooi dus wat dat betreft 
maakt het ook niet zo veel uit. Dat charmante van deze regio, ja, waar heeft dat mee te maken? Heeft 
dat te maken met het media-apparaat? Heeft dat te maken met het geld dat hier toch wat meer schijnt 



7 

te zijn? Het oude of het nieuwe geld. Of heeft het te maken met de prachtige natuur? Ik denk dat het een 
combinatie is van die factoren. 
Ik weet ook dat wij in ieder geval voor álle 57.000 inwoners van Gooise Meren gaan werken. En dat voor al 
die mensen, zonder aanziens des persoons, de deur openstaat. En dat we ook zorgen dat iedere kern, 
Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum, de eigen identiteit behoudt met al het goede dat ze allemaal 
te bieden hebben, maar wel met een saus van ambtelijke en bestuurlijke fusie daaroverheen. Eenheid in 
verscheidenheid. E pluribus unum. Het mooie is dat de diversiteit in deze gemeente enorm is: qua 
achtergrond van de inwoners, qua bedrijfsleven, cultuur, recreatie, toerisme en natuurlijk het groene en 
het blauwe. Niet voor niets heeft u voor de prachtige naam Gooise Meren gekozen. Ik voel me 
bevoorrecht om hier met u samen te mogen werken. Dé kenmerken en verbindende schakels van deze 
gemeente zijn mijns inziens, en ook de fractievoorzitters gehoord hebbende, de volgende. Op de eerste 
plaats is er de cultuurhistorie. Bijvoorbeeld het Muiderslot, de sluizen en haven van Muiden, de vesting 
Naarden waar wij nu zijn met de vele musea, de prachtige Grote Kerk waar jaarlijks de landelijke 
Matthäuspassion wordt opgevoerd en Bussum met het prachtige station en theater ’t Spant. 
Cultuurhistorie is het eerste majeure kenmerk van Gooise Meren. Het tweede is het blauw en groen; het 
water, het bos en de heide. Het Naardermeer, het IJmeer, het Gooimeer, de Bussumerheide en het 
prachtige surfstrand bij Muiderberg. Blauw en groen. Dat is het tweede kenmerk. De derde belangrijke 
drager is de optimale woonomgeving. In het hart van de Randstad, op een steenworp van Amsterdam en 
in het centrum van ’t Gooi. En met een menselijke maat. Dat zijn de kernkwaliteiten en daar gaan wij ons 
voor inzetten en wij gaan deze verder ontwikkelen als dragende factoren van de gemeente Gooise 
Meren. 
Daarbij dank ik uw raad en u allen voor het in mij gestelde vertrouwen. De gesprekken en de ontvangst, 
daar werd net al aan gerefereerd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, vond ik heel 
sympathiek. Na de besloten raadsvergadering waar u de benoeming bekend maakte, straalde u warmte 
en enthousiasme uit. U bent constructief kritisch, dat weten we ook, maar wel met de wil de fusie tot een 
goed einde te brengen, tot een succes te maken en een stevige positie in de regio in te nemen. Of het 
dan gaat om de regio Gooi en Vechtstreek of de metropoolregio Amsterdam, in beide gevallen gaan wij 
voor een sterke stevige gemeente Gooise Meren in die regio’s. Uw raad, u hebt het al een paar keer 
gezegd, wil ook een verbindende burgemeester. Daarvoor zal ik mijn uiterste best doen. Zo veel mogelijk 
inderdaad op de fiets en hockeyen bij een van de drie clubs. Ik kan toevoegen dat ik van deze clubs nog 
niet, maar van de club in Weesp wel al een aanbieding heb gehad. Dat is heel curieus, maar ik heb deze 
moeten afwijzen vanwege het feit dat wij in Gooise Meren drie hockeyclubs hebben. En een daarvan 
wordt het dus. Dan stel ik mij ook maandelijkse bezoeken aan alle vier de kernen voor. Om te beginnen 
heb ik mij voorgenomen om samen met de wijkwethouders binnen een maand iedere kern te bezoeken 
om goed kennis te nemen van alle kernen. Ik ken ze redelijk, maar ik wil daar de diepte in met de 
dorpsraden en alle participatievormen die er zijn. Overigens heb ik me vanochtend ingeschreven in de 
burgerlijke stand van uw gemeente, omdat ik afgelopen weekend verhuisd ben. Ik heb een appartement 
gekocht. Dan hoeft dat in ieder geval geen bron van discussie te worden. Het was een tour de force, dat 
snapt u, om binnen tweeënhalve maand een appartement te vinden, maar het is gelukt. De overige 
discussiebronnen zullen wij verder afwachten. Ook zal ik op alle uitnodigingen van verenigingen, scholen, 
bedrijven en burgers ingaan. Zo was mijn eerste actie vandaag het voorlezen op Nationale Voorleesdag 
in peuterspeelzaal De Stampertjes. Een aantal vertegenwoordigers hiervan is vanavond ook aanwezig en 
dat stel ik op prijs. In het kader van de verbindende rol is mijn stelling altijd: samen maken wij de stad, 
samen maken wij het dorp en samen maken wij de wijk. En het is daarom goed dat er vanavond ook zo 
vele vertegenwoordigers van de verenigingen, het maatschappelijk middenveld, de bedrijven en de regio 
hier aanwezig zijn. Samen gaat het lukken! Samen met uw raad en college kunnen we ook gaan kijken 
naar nieuwe vormen van participatie. Burgers zijn best geïnteresseerd in politiek, alleen op een andere 
wijze dan een aantal jaar geleden. Daarom denk ik dat er geëxperimenteerd kan worden met nieuwe 
samenwerkingsvormen met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. De nieuwe 
Omgevingswet die over 2 jaar in zal gaan, kan daartoe ook als katalysator werken. Vanuit de houding van 
‘ja, mits’ of ‘ja, tenzij’, want die houding stralen wij uit vanuit de Omgevingswet, kunnen wij die vormen 
van participatie vormgeven. Dat is een mooi moment om dat op te pakken. Dat vergt wellicht ook een 
aanpassing van de ambtelijke cultuur. Naast de druk die al op de ambtelijke organisatie ligt met het 
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zware proces van een fusie, komt dit er ook nog bij. Maar ik heb het idee gekregen uit gesprekken met de 
ambtelijke staf, ik ben op de kerstborrel geweest en daar heb ik heel veel mensen ontmoet, dat de 
ambtelijke organisatie hiervoor wil gaan. We mogen heel erkentelijk zijn voor dit ambtelijk apparaat, en 
dat zei mijn collega mevrouw Van Vliet al, dat het naast de fusie ook voor deze cultuuromslag gaat. Dat 
dit opgepakt wordt en zo goed gaat. Daarbij komt ook nog dat wij met voorstellen komen om de 
uitwerking van het wijkgericht werken te realiseren. Daarnaast moet ik ook nog een ander belangrijk 
punt aanstippen en dat is dat fuseren onder behoud van de eigen identiteit en kracht van erin liggende 
kernen tijd kost. Dat is ook een cultuurontwikkeling en dat moet organisch groeien. Het zal weleens de 
Processie van Echternach zijn: 2 stappen vóóruit en 1 stap achteruit. Maar als er maar beweging in de 
goede richting in blijft zitten en wij vertrouwen houden dat we er samen uit zullen komen en dat het 
samen zal lukken. En dat is wat geven en nemen. Onze ouders zeiden altijd dat het dan ook zo is dat je 
niet het onderste uit de kan moet willen halen. Iedereen moet elkaar elke keer wat gunnen. Dat geldt bij 
regionaal samenwerken en ook bij dit soort dingen. Zo vraag ik u ook om enig geduld met betrekking tot 
mijn handelen. Ik begin full speed, u heeft dat gezien, op de fiets en hier gelijk een huis, maar ik moet ook 
groeien in Gooise Meren. Mensen moet je leren kennen. Je moet analyses maken van wat er nu precies 
speelt en van daaruit komen tot het netwerken en tot discussies met uw raad en met uw college. Daar is 
tijd voor nodig. Gun mij die tijd. Ik doe mijn best en heb het vertrouwen dat het goed komt. 
Dames en heren, na alle uitzwaaipartijen in Heerhugowaard die overweldigend waren, en ik ben ook blij 
dat er een grote deputatie uit Heerhugowaard aanwezig is, en na alle kennismakingen in Gooise Meren 
waar ik blij mee was want dan ga je je invoelen in de organisatie, snak ik er nu naar om lekker ‘normaal’ 
aan het werk te gaan. Ik heb een maand geleden al tegen Jurriaan, onze jongste zoon, gezegd dat ik 
hoopte dat het snel 19 januari wordt. Over een paar uur is het 19 januari en dan gaan wij dus samen met u 
lekker aan het werk en dan maken we er iets moois van. Het voelt gewoon allemaal goed. 
Dank u wel. 
 
Er volgt applaus. 
 
4. Sluiting vergadering 
De voorzitter zegt dat de hamer officieel nog overhandigd moet worden, maar deze mee zal gaan naar 
het stadhuis. De aanwezigen worden bedankt en hierop wordt de vergadering om 19.50 uur gesloten. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 15 
februari 2017 
 
 
griffier      voorzitter 

 
 


