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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

24 december 2019 

1735562 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

RM Werving en waarneming gemeentesecretaris/algemeen 

directeur 

 

 

1. Kennisnemen van 

• Proces invulling functie gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

• Waarneming gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

 

2. Inleiding 

De huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer D.J. van Huizen heeft m.i.v.  

10 februari 2020 ontslag aangevraagd. Hierdoor ontstaat er vanaf dat moment een vacature. In de 

collegevergadering van 17 december 2019 is het procesvoorstel besproken om te komen tot een 

nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Gelijktijdig is gesproken over de waarneming. 

 

3. Kernboodschap 

Het college van B&W heeft op 17 december 2019 besloten om de vacature voor 

gemeentesecretaris/algemeen directeur van Gooise Meren open te stellen en in afstemming met 

de OR gelijktijdig een interne en externe wervingsprocedure te starten. De werving en selectie 

zullen uitbesteed worden aan een extern bureau.  

Het streven is om de functie voor de zomer van 2020 te vervullen. Dit betekent dat er waarneming 

nodig is om deze periode te overbruggen. 

Vanaf het moment van het beëindigen van de werkrelatie met Dick van Huizen tot het moment dat 

er een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt aangesteld, wordt de functie van 

gemeentesecretaris/algemeen directeur waargenomen door directeur/loco-secretaris Margriet van 

Schaik. Zij wordt, conform de vervangingsregeling, ondersteund door de 4 loco-secretarissen: 

Pieter Lensselink, Mireille Nascimento, Bert van Leeuwen en Martin Ester. 

 

4. Consequenties 

N.v.t. 

 

5. Communicatie en participatie 

Het vertrek van Dick van Huizen is naar iedereen gecommuniceerd. Het proces van werving en 

selectie wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd. 

 

6. Vervolg 

Wij verwachten in januari 2020 de werving en selectie te starten. Het streven is voor de zomer van 

2020 een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur te benoemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


