
Wie wordt onze nieuwe 
burgemeester?

Profielschets burgemeester gemeente Huizen



HAVEN VAN 'T GOOI

De gemeente Huizen ‘Haven van ’t Gooi’ zoekt een 
nieuwe burgemeester. Bij onze gemeente past een
burgemeester die handelt met een duidelijke visie op 
de toekomst, midden in de samenleving staat, draag-
vlak creëert en anderen betrekt bij het realiseren van 
doelen. Maar ook een burgemeester die in het hier en 
nu weloverwogen keuzes maakt.
 
Huizen is een prachtige gemeente om te wonen, te wer-
ken, te leven en te ontspannen. Een levendig dorp aan het 
water met een historische dorpskern. Huizen is omringd 
door bos en hei en heeft een unieke ligging centraal in het 
land. Er is een bloeiend verenigingsleven met sport,
recreatie en culturele voorzieningen die aansluiten bij de
wensen van onze ruim 41.000 inwoners. 
Er is veel bedrijvigheid en in en rond de haven zijn volop 
mogelijkheden voor watersport, recreatie en horeca.
 
Huizen staat ook voor nuchterheid en aanpakken. Voor 
samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkhe-
den. Huizen is een dorp waar we er samen voor elkaar zijn. 
En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, 
sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Waar sprake is 
van een solide financiële basis, een goed voorzieningenni-
veau en een gemeentelijk beleid waarbij iedereen meetelt 
en meedoet. We werken intensief samen met gemeenten 
in Gooi en Vechtstreek. Zo doet Huizen de uitvoering voor 
Laren, Blaricum en Eemnes voor het sociaal domein. De 
regionale samenwerking zal de komende tijd intensiever 
worden.
 
Daar past een burgemeester (v/m) bij die bestuurlijke er-
varing meebrengt. Een betrokken en breed georiënteerd 
persoon, die gericht is op de toekomst van de gemeente. 
Iemand die nieuwe verbanden legt, oog heeft voor ieder-
een en een natuurlijk (bestuurlijk) overwicht heeft.

Dit is Huizen
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Bruggenbouwer die 
mensen tot 

samenwerking brengt



Wij zijn op zoek naar een burgemeester die…

Een visionair is. Iemand die vooruit kijkt naar de toekomst 
en een duidelijke visie heeft. Tegelijkertijd is het iemand 
die weloverwogen keuzes maakt. 
Dat vraagt om bedachtzaam handelen. Vanzelfsprekend 
weet de burgemeester goed wat zijn rol is en wanneer 
actie van zijn kant nodig en gewenst is.

Iemand die zich onderscheidt op het gebied van…

Omgevingsbewust zijn
Weet goed wat er speelt op het gebied van maatschap-
pelijke en politieke ontwikkelingen. Heeft hierbij respect 
voor de Huizer identiteit en de rijke historie van de ge-
meente. Cultuur, religie, gewoonten en levensbeschou-
wing vormen deze Huizer identiteit.
Communicatieve en verbindende vaardigheden
Kan goed samenwerken en netwerken. Of dat nu binnen 
de Regio Gooi en Vechtstreek, de Metropoolregio Am-
sterdam of de Veiligheidsregio is, de burgemeester geeft 
invulling aan de belangen van de gemeente. 
Trekt er op uit om inwoners en ondernemers te ontmoe-
ten. De burgemeester is een bruggenbouwer, zoekt en 
voert het gesprek, omarmt diversiteit en verbinding.
Betrokkenheid bij alle Huizers
Is een betrokken burgervader/-moeder met een goed 
inlevingsvermogen. De burgemeester is het gezicht van 
de gemeente Huizen en straalt vertrouwen uit. Door zijn 
houding en benadering bevordert de burgemeester de 
betrokkenheid van Huizers bij het lokaal bestuur. De bur-
gemeester wil dat de bevolking wordt meegenomen in de 
keuzes die gemaakt worden.
Daadkrachtig optreden
Houdt Huizen veilig: geeft daadkrachtig en slagvaardig 
sturing aan zijn portefeuille openbare orde en veiligheid. 
Treedt gezagvol op bij situaties waarin sprake is van over-
last, criminaliteit, ondermijning of een crisis. 
Onderhandelingsvaardigheden
Weet een goede balans te vinden tussen zijn verschillende 
rollen. Als voorzitter van de gemeenteraad bestaande uit 
negen fracties. En als voorzitter en lid van het college van 
burgemeester en wethouders. De burgemeester ziet toe 
op harmonie in het politieke klimaat.
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Werkt aan een vitaal 

gemeentebestuur

Wat verwachten we van onze nieuwe 
burgemeester?



Er liggen mooie uitdagingen in Huizen. Het huidige co-
alitieprogramma ‘Vitaal en verbindend’ geeft daarvan 
een goede weergave. Het is aan de burgemeester om te 
zorgen voor samenhang en continuïteit van bestuur. 
 
Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie-
procedure. De gemeente Huizen heeft geen ambtswo-
ning. De burgemeester maakt deel uit van de Huizer sa-
menleving en vestigt zich binnen een jaar in de gemeente.

Bent u die burgemeester met een visie die optreedt 
voor en namens de inwoners van Huizen?

4

Is betrokken bij alle 
Huizers

Uitkomsten inwonerpeiling
De inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die 
vooral draagvlak organiseert. Op dit punt zijn zij het meest 
uitgesproken in de inwonerpeiling. 

Daarnaast zoeken zij een burgemeester die in de wijken 
aanwezig is en actief communiceert over alles wat er speelt. 
Hij of zij heeft bij voorkeur ervaring vanuit de samenleving 
en het bedrijfsleven.

Inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die dicht 
bij de inwoners staat, naar hen luistert, toegankelijk is en 
er voor iedereen is. Ook willen inwoners graag een burge-
meester die betrokken is en verbindt.

     


