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Notulen van de openbare raadsvergadering 
installatie burgemeester Niek Meijer 
 
Datum:  woensdag 13 november 2019 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 20.30 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

  
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, N. Meijer (sluiting) 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
26 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

 
• VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, J. Ribberink, S.H. van Klink 
 

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

• 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, vanaf 18.00 uur), F.E.R. Koning 
 

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

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
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Afwezig: 
 
Wethouder G. Rebel, mw. L. Veer (Leefbaar Huizen) 
 
Overige aanwezigen: 
 
A. van Dijk (commissaris van de Koning), A. Dalenoort (kabinetchef), mw.J. de Zwart-Bloch 
(burgemeester Blaricum), P.W.J. Veldhuisen (gemeentesecretaris) 
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1. Opening door Sicko Heldoorn 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment stilte. 
Vervolgens heet hij iedereen welkom op deze speciale raadsvergadering. 
 

2. Installatie burgemeester Niek Meijer 
 
2.1 Voorlezen van het benoemingsbesluit door de raadsgriffier 
De heer Veenstra leest het Koninklijk besluit van 6 november 2019 voor tot benoeming van Niek 
Meijer tot burgemeester van Huizen ingaande 13 november 2019. 
 
2.2 Beëdiging door de commissaris van de Koning Arthur van Dijk 
De heer Van Dijk benoemt het prachtige waarnemerschap van de heer Heldoorn. Exact twee 
maanden geleden heeft de heer Van Dijk de heer Meijer uitgezwaaid in Zandvoort en vandaag zal 
hij hem vandaag beëdigen als burgemeester van Huizen. 
De heer Van Dijk memoreert de stappen die leiden tot de benoeming van een burgemeester en 
benadrukt de zorgvuldigheid van dit proces die nodig is omdat de eisen aan het 
burgemeesterschap hoog zijn en de laatste jaren eigenlijk alleen maar hoger worden. Hij ziet in de 
burgemeester de hoeder van de lokale democratie. In deze hoedanigheid ziet een burgemeester 
onder andere toe op de integriteit, rechtmatigheid en de zorgvuldigheid van het gemeentelijk 
beleid en heeft hij of zij een bijzondere verantwoordelijkheid als beschermer van grondrechten. 
Hiervoor is het essentieel dat burgemeesters een zekere afstand bewaren van politiek en 
partijpolitiek. Behalve zelfstandigheid en kundig handelen van de burgemeester vraagt dit ook 
vooral ruimte en vertrouwen van de gemeenteraad. Daarnaast mag van de burgemeester worden 
verwacht dat hij aandacht heeft voor regionaal belang en naar verwachting zal de regionale 
samenwerking binnen de Gooi en Vechtstreek de komende tijd alleen nog maar toenemen. De 
regio is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam, een van de belangrijkste van Nederland. 
In een democratische rechtstaat staat de mening van de inwoners voorop. Het wordt nog wel eens 
vergeten dat de burgemeester als voorzitter van vergaderingen ook een gewoon mens is. Hij zal 
voor een genomen besluit moeten staan, ook als dat in de maatschappij weerstand oproept. 
Persoonlijk contact is niet alleen van belang bij dringende incidenten, maar ook bij mooie 
gebeurtenissen. 
Een urgent pijnpunt is dat niet iedereen zich gehoord lijkt te voelen en betrokken is bij de 
maatschappij en iedereen die zich voor de democratische rechtstaat inzet en zich betrokken voelt, 
zou ernaar moeten streven om dit ten goede te veranderen. Met name de Huizer identiteit 
betekent oog hebben voor ieders levensbeschouwing en voor verschillende culturen. 
De heer Meijer is ruim veertien jaar burgemeester geweest. Eerst in Wognum, daarna als 
waarnemend burgemeester in Ouder-Amstel en vervolgens twaalf jaar in Zandvoort. Hij heeft zich 
vereerd getoond met de voordracht van burgemeester in Huizen en de heer Van Dijk feliciteert de 
heer Meijer en de gemeenteraad met de keuze voor elkaar en wenst iedereen veel succes. 
 
De heer Dalenoort leest vervolgens de tekst van de verklaring en belofte voor. 
 
De heer Meijer legt de verklaring en belofte af. 
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2.3 Toespraken 
Mevrouw Prins, in haar hoedanigheid van vice-raadsvoorzitter, memoreert de eerste 
kennismaking met Niek Meijer in september tijdens de sollicitatiegesprekken. Hij was open en 
bedachtzaam en gaf aan dat zijn stijl dienstbaar was, niet alleen aan het gemeentebestuur, maar 
aan alle inwoners van Huizen. Mevrouw Prins hoopt dat de burgemeester (samen met zijn vrouw) 
snel zijn weg zal vinden in het verenigingsleven en dat ze snel in Huizen komen wonen. In 
Zandvoort was de heer Meijer voorzitter van het KNRM-station en wellicht kan hij ook een rol 
spelen in de huidige moeilijke positie van de KNRM in Huizen. Zaterdag 16 november wacht de 
burgemeester zijn eerste openbare taak; Sinterklaas verwelkomen in de haven van Huizen. Naast 
de Kustvisie zal de rol van de regio Gooi en Vechtstreek een belangrijk onderwerp zijn. 
Mevrouw Prins wenst de burgemeester en zijn vrouw namens de raad een heel fijne tijd toe in het 
mooie dorp Huizen en zij weet zeker dat zij zich snel thuis zullen voelen tussen het water, de 
mooie natuur en de fijne inwoners. 
 
Mevrouw De Zwart heet de heer Meijer welkom namens de burgemeesters van de Gooi en 
Vechtstreek en de heer Van Benthem van Eemnes. In een van de kleinste regio’s van Nederland 
komen mensen elkaar veel en intensief tegen, maar dit betekent niet dat alles zonder strijd 
verloopt, want mensen in deze regio laten zich niet graag door anderen vertellen wat zij moeten 
doen. Op veel gebieden is er echter een goede samenwerking, voorbeelden hiervan zijn de 
gezamenlijke bibliotheek van Huizen, Laren en Blaricum en samenwerking in het Sociaal Domein. 
Intensivering van de samenwerking is op dit moment onderwerp van gesprek met als belangrijk 
punt de vraag hoe het bestuur van de regio zodanig kan worden vormgegeven dat daadkracht en 
slagkracht voldoende ruimte krijgen zonder dat de deelnemende gemeenten teveel van hun 
autonomie moeten opgeven. Mevrouw De Zwart hoopt dat de heer Meijer in deze discussie een 
verbindende rol kan spelen. Twee jaar geleden heeft zij een paar weken van ambt geruild met de 
heer Meijer en zij verheugt zich bijzonder op de hernieuwde samenwerking. 
Tot slot overhandigt mevrouw De Zwart het zojuist uitgekomen boek over de 
Erfgooiersgeschiedenis aan de heer Meijer. 
 
De heer Veldhuisen kent de heer Meijer sinds zijn ruil met burgemeester De Zwart van Blaricum. 
Op dat moment speelde de kwestie van de provinciale herindeling en de heer Veldhuisen dacht in 
eerste instantie dat de planning voor de ruil qua timing niet handig was. De heer Meijer bleek 
echter vanaf het eerste overleg mee te draaien in het dossier alsof hij dit al jaren kende. 
De heer Veldhuisen was dan ook enthousiast toen hij hoorde van de burgemeestersvoordracht en 
de hernieuwde kennismakingsmomenten van de afgelopen tijd hebben dit enthousiasme 
bevestigd. Huizen kent een informele, dienstverlenende en op harmonie gerichte basishouding, 
met de te behalen resultaten scherp op het netvlies en hierover gaat men goed met elkaar in 
debat. De ambtelijke organisatie zal de komende tijd klaarstaan om de heer Meijer te 
ondersteunen waar nodig en namens deze heet hij hem hartelijk welkom. 
 
Burgemeester Heldoorn kent de heer Meijer al langer als collega en hij is heel blij dat de heer 
Meijer de nieuwe burgemeester van Huizen wordt. Hij hangt hem de ambtsketen om en 
overhandigt de voorzittershamer. 
 
De heer Meijer zal de ambtsketen met trots dragen. Hij heet iedereen welkom, met name zijn 
vader. Huizen trekt hem vooral aan wat betreft de diversiteit van de gemeente waar iedereen 
meedoet. Werken in het openbaar bestuur beschouwt hij als een voorrecht. De gesprekken met 
de vertrouwenscommissie waren prettig en hier is wat hem betreft de basis gelegd voor de 
komende samenwerking. Hij voelt zich welkom in Huizen en dat is belangrijk om samen te werken 
aan de fraaie gemeente waarbij het wat hem betreft hoofdzakelijk om mensen gaat. Op korte 
termijn kan van hem worden verwacht dat hij de Huizer samenleving zal vragen hoe deze wil 
kennismaken met de burgemeester. Burgemeesters zijn geen crime fighters, maar ze staan wel 
voor ingrijpen als dit – in geval van ondermijning - het fundament van de samenleving raakt, met 
respect voor het strafrecht. Een openbaar bestuur is een prachtig en krachtig gegeven. 



 

 

 
  
Datum: 13-11-2019      Blad: 5 

 

 

Regionale samenwerking vraagt van Huizen als gemeente om hierin actief te participeren. 
Uiteraard wordt het Huizer belang hierin meegenomen. 
Tot slot richt de heer Meijer zich in zijn dankwoord tot een aantal personen. Hij noemt het 
thuisfront een plek om te ontspannen, maar waar ook een kritisch klankbord is in de vorm van zijn 
vrouw. 
De heer Van Dijk noemt hij een betrokken persoon die voor zijn burgemeesters staat. 
De gesprekken met de vertrouwenscommissie zijn open en constructief geweest. De raad kent hij 
nog niet, maar hij dankt deze voor het vertrouwen dat op voordracht van de 
vertrouwenscommissie de keuze voor hem is gemaakt. Op zijn beurt vertrouwt hij op een 
constructieve en prettige samenwerking waarbij hij het graag hoort als zaken een keer schuren. 
Hij memoreert het warme gebaar dat de fractievoorzitters de dag na zijn benoeming met een bos 
bloemen op de stoep stonden. En ook het college liet direct nadat de voordracht bekend was, 
weten dat het graag langs wilde komen. 
De heer Veldhuisen dankt hij voor zijn vriendelijke woorden en hij vertrouwt ook wat betreft de 
organisatie op een prettige samenwerking en de eerste signalen bevestigen dit. 
Mevrouw De Zwart heeft de lat in haar speech heel hoog gelegd, maar hij dankt haar voor haar 
persoonlijke woorden. De wisseling van functie twee jaar geleden, heeft hem veel gebracht. 
Tot slot had de heer Meijer had nooit gedacht de heer Heldoorn te zullen opvolgen. De heren 
kennen elkaar al sinds de tijd dat zij beiden in een gemeente werkten met een eigen circuit. Hij 
dankt de heer Heldoorn voor zijn warme introductie en wenst hem en zijn vrouw het beste in hun 
komende zoektocht. 
 
2.4 Afsluiting door burgemeester Niek Meijer 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2019 
 
 
 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 


