
Geachte heer Hertog, beste Fons, 

 

 
Woensdag 6 september jl. waren de fractievoorzitters van Huizen aanwezig bij jouw beëdiging tot waarnemend 

burgemeester van Huizen. 

Voor jou was dat de 7e keer dat je beëdigd werd tot burgemeester, dan wel waarnemend burgemeester.  

Dat begon eind 1994 in Velsen, daarna volgde Haarlemmermeer, Bergen en Purmerend en tenslotte Huizen en wel 3 

keer op rij. 

De 1e keer in Huizen was 11 februari 2010, tot waarnemer. 

Op 10 januari 2012 vond de beëdiging plaats tot - echte –burgemeester van Huizen, en jongstleden 6 september dus de 

3e beëdiging, nu weer tot waarnemend burgemeester. 

  
Huizen, tot januari 2010 voor jou eigenlijk een onbekend dorp, in het Noord-Hollandse. Een provincie die je 

inmiddels goed bekend was geworden; immers, alle eerdere benoemingen tot burgemeester, dan wel waarnemend 

burgemeester, vonden plaats in deze provincie. 

Vanuit de provincie geredeneerd was het dan ook helemaal geen gekke gedachte om deze ervaren burgemeester nu 

maar eens te sturen richting het Gooi.  

En zo werd je op de nieuwjaarsreceptie 2010 van de provincie Noord-Holland mondeling benaderd door de 

toenmalige kabinetschef met de vraag of je belangstelling zou hebben voor een benoeming in dit dorp, waar het niet 

zo lekker liep met de toenmalige burgemeester, die eind januari 2010 zou vertrekken. 

Na een korte bedenktijd reageerde je positief op dit verzoek en dat maakte de weg vrij om kennis te komen maken met 

de fractievoorzitters in Huizen. Door de waarnemend Commissaris van de Koningin werd een ontmoeting 

georganiseerd en zo gebeurde het dat je op donderdag 11 februari 2010 aan de arm van een medewerker van de 

provincie Hotel Newport binnenliep; uit niets mocht immers blijken dat je daar naar binnenging als kandidaat-

waarnemend-burgemeester van Huizen. Nee, aan de arm van een vrouw, zou niemand die associatie maken.  

Nadat je op deze manier naar binnen was geloodst, begon het wachten tot het moment dat je door de Huizer 

fractievoorzitters ontvangen zou worden.  

Dat wachten duurde lang, je dwaalde wat door het hotel, waarbij iemand je aansprak met de vraag wat je aan het doen 

was; later bleek dit de 1e kennismaking te zijn geweest met de gemeentesecretaris van Huizen….. 

In de Indian Ocean-zaal van Hotel Newport voerden de fractievoorzitters op dat moment een verhit gevecht met de 

waarnemend Commissaris van de Koningin over de persoon die benoemd zou moeten worden tot waarnemend 

burgemeester in Huizen. De fractievoorzitters, die daar hele duidelijke opvattingen over hadden, trokken tenslotte aan 

het kortste eind, en dat maakte het dat je uiteindelijk toch je opwachting mocht maken bij dit gezelschap. 

Dat zal niet meegevallen zijn: naar binnen gaan om jezelf te presenteren als kandidaat-waarnemend burgemeester van 

Huizen bij een groep mokkende fractievoorzitters die nog hun nederlaag van het gevecht met de provincie aan het 

verwerken waren: “wat môtten we met deze man, die we eigenlijk helemaal niet willen?” 

Dat cynisme duurde niet lang; de wijze waarop je je voorstelde en introduceerde zorgde ervoor dat het Huizer ijs 

razendsnel ontdooide en er een warme, positieve, wind door de Indian Ocean-zaal in Newport begon te waaien; je stal 

ons hart en de fractievoorzitters hoefden dan ook niet lang na te denken over de vraag of ze het met deze kandidaat 

durfden te gaan wagen.  

Nadat de fractievoorzitters dat de waarnemend-CdK hadden laten weten, kon zij direct tot de beëdiging overgaan: met 

ingang van 15 februari 2010 zou Fons Hertog de waarnemend burgemeester van Huizen zijn.  

Dat maakte ook direct de weg vrij om nog diezelfde avond, 11 februari, te verschijnen in de raadzaal van Huizen, voor 

een 1e kennismaking met de gemeenteraad, die die avond in vergadering bijeen kwam. 

 

Na je benoeming tot waarnemer liet je al vrij snel weten het in Huizen prima naar de zin te hebben en gaf je signalen 

af wel in te zijn voor een benoeming tot echte burgemeester van Huizen. 

Na een heuse sollicitatieprocedure waarbij je met een brief van 28 april 2011 Hare Majesteit verzocht in aanmerking 

te mogen komen voor de vervulling van het ambt van burgemeester van de gemeente Huizen, besloot de gemeenteraad 

van Huizen de heer Hertog bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor 

benoeming tot nieuwe burgemeester van Huizen; bij Koninklijk besluit vond deze benoeming plaats, per 10 januari 

2012. 

 

 

 

 



Fons, 

 

Huizen prijst zich gelukkig met jou als burgemeester. Van je ervaring in deze functie, opgedaan in andere gemeenten, 

profiteren wij volop! De wijze waarop je de leiding in Huizen overnam, gaf de broodnodige rust, met name in het 

college. Onder jouw leiding keerde de stabiliteit in het gemeentebestuur weer terug naar het niveau dat we in Huizen 

gewend waren.  

Op een plezierige wijze geef je leiding aan het college, waarbij je de wethouders de ruimte biedt binnen hun eigen 

portefeuilles en ze daarbij coacht en adviseert, waar nodig. 

Ook je contacten, opgedaan in vorige functies, komen Huizen goed van pas.  

Zo heeft Huizen op cruciale posten, in en buiten onze regio, belangrijke posities kunnen behouden, dan wel terug 

verworven, hetgeen mogelijk was en is vanwege je kennis, met name op dossiers die te maken hebben met veiligheid, 

zowel op het gebied van de politie als de brandweer.  

Met jou aan het roer is Huizen weer op de kaart gezet! 

 

Daarnaast ben je een uitstekend burgervader, die ook snel zijn weg onder de bevolking en organisaties en instellingen 

in Huizen heeft gevonden.  

Je bent onder de mensen, makkelijk aanspreekbaar, en aanwezig waar het gewenst is en nodig, ook bij moeilijke en 

verdrietige gebeurtenissen, die ook ons dorp niet bespaard blijven. 

 
Kortom: Huizen is tevreden met jou en jij geeft ook duidelijk aan plezier te hebben in het ambt van burgemeester van 

Huizen.  

 

En wat doe je als partijen wederzijds tevreden zijn?  

Dan ga je met elkaar in overleg over de mogelijkheden om het contract te verlengen! 

Probleem vormde echter wel je leeftijd; want hoewel niemand daar iets van merkte, schoof je langzaam maar zeker 

richting de 70! En van die leeftijd zegt de wet keihard: stoppen! 

Maar de reddende hand kwam vanuit de provincie: Huizen kwam onder de Arhi-procedure en zou dus niet over 

mogen gaan tot benoeming van een nieuwe burgervader (of –moeder). 

En aangezien voor een waarnemend burgemeester geen maximale leeftijd geldt, was de deal snel rond: Huizen en 

Hertog gaan gewoon nog even met elkaar verder. De Commissaris van de Koning stemde met deze deal in en zo kon 

jij woensdag 6 september 2017 door hem beëdigd worden tot waarnemend burgemeester van Huizen, met ingang van 

gisteren. 

 

Voor Huizen maakt het niet uit dat er nu een waarnemend burgemeester aan het bewind is, het gaat immers om de 

naam van deze waarnemer en die luidt: Hertog.  

Dat klinkt vertrouwd, al bijna 8 jaar, en we geven daar graag nog een vervolg aan.  

Hoe lang? Dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van het verloop van de genoemde Arhi-procedure in onze regio 

en de positie van Huizen daarin. Maar dat is provinciale politiek en dus hogere politiek en daar hebben wij, lokale 

politici, te weinig verstand van..... 

En tot die tijd gaan wij in Huizen vol vertrouwen verder met Fons Hertog als onze burgemeester! 

 

Fons,  

Namens de gemeenteraad van Huizen feliciteer ik je van harte met je contractverlenging, in de vorm van de beëdiging 

tot waarnemend burgemeester van Huizen. 

Bij de verdere uitoefening van dit ambt wensen wij je veel wijsheid, ook plezier en dat alles: in goede gezondheid. 

  

 
Huizen, 2 november 2017 

Bert Rebel, vice-voorzitter van de gemeenteraad van Huizen 


