Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders
Over de periode 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018
Inleiding
De lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders verschijnt op de website van De Collegetafel
als bijlage bij het boek Valkuilen voor wethouders, uitgegeven door Boombestuurskunde Den Haag. De lijst
geeft een overzicht van alle gevallen en tussentijds vertrokken wethouders in de periode 2002 tot en met
2018.
Deze lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders betreft de wethouders die vanwege een
politieke vertrouwensbreuk tijdelijk en/of definitief ten val kwamen tijdens de collegeperiode (vanaf het
aantreden van de wethouders na de collegevorming tot het einde van de collegeperiode) en van
wethouders die om andere redenen tussentijds vertrokken of voor wie het wethouderschap eindigde voor
het einde van de reguliere collegeperiode.
De valpartijen van wethouders zijn in deze lijst benoemd als gevolg van een tijdelijke of definitieve
politieke vertrouwensbreuk, uitgaande van het vertrekpunt dat een wethouder na zijn benoeming of
wethouders na hun benoeming als lid van een college het vertrouwen heeft/hebben om volwaardig als
wethouder te functioneren totdat hij/zij dat vertrouwen verliest dan wel het vertrouwen verliezen van de
hen ondersteunende coalitiepartij(en). Of wethouders al dan niet gebruik hebben gemaakt van wachtgeld
is geen criterium voor het opnemen van ten val gekomen wethouders in de onderhavige lijst.
Patronen
De cijfermatige conclusies en de geanalyseerde patronen in Valkuilen voor wethouders zijn gebaseerd op
deze lijst van politiek (tijdelijk of definitief) gevallen en tussentijds vertrokken wethouders.
De reden van het ten val komen of vertrek is in de lijst toegevoegd zodat te zien is welke bijvoorbeeld
politieke valpartijen zijn. Tevens is een nadere duiding gegeven van de soort van valfactor. Voor meer
informatie over de gehanteerde rubricering, zie Valkuilen voor wethouders.
Deze lijst bevat in het geval van politieke vertrouwensbreuken informatie over de wijze van opvolging.
Ook vermeld de lijst of de wethouders na herindeling opnieuw werden benoemd (“door gingen”) in het
nieuwe fusiecollege.
Onderzoeken
De informatie in deze lijst is gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau UZ3 in
de periode tot 2010 - door het benaderen van alle griffies van gemeenten - en door de auteur van
Valkuilen voor Wethouders. De onderliggende informatie van elke valpartij en tussentijds vertrek is
gevonden in publieke bronnen, zoals de websites van gemeenten, verslagen van raadsvergaderingen,
(regionale) dagbladen, radio- en tv-stations en de websites van politieke partijen. Tevens is er via vragen
toelichtende informatie ingewonnen bij raadsgriffiers en wethouders en is gebruik gemaakt van de
publicatie van onderzoeksrapporten. De gepubliceerde informatie in de lijst beperkt zich in beginsel tot de
directe reden van vertrek. Veranderende latere inzichten of onderzoeken over het tussentijds vertrek zijn
in deze lijst van vertrekredenen in beginsel buiten beschouwing gelaten.
Voor meer onderliggende informatie, vragen of opmerkingen over de lijst, mail s.v.p naar:
info@decollegetafel.nl
Bij overname van gegevens uit deze lijst of van de lijst als bronvermelding gebruiken: Bouwmans, H.
(2019), Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders, De Collegetafel, www.decollegetafel.nl
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College- en raadsperiode 2002-2006
Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002 – gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006.
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JAAROVERZICHT 2002 (vanaf GR2002, de start)
Alphen aan den Rijn – persoonlijk
Martin Donath (VVD) stapt op omdat het wethouderschap niet opbrengt wat hij ervan verwachtte.
Opvolger: G. Willems (VVD).
Axel – herindelingsverkiezingen
Co van Schaik (PvdA) en Adhemar van Waes (CDA) worden demissionair vanwege de fusieverkiezingen
voor de nieuwe gemeente Terneuzen.
Beiden zullen na 1 januari 2003 starten in het nieuwe college van Terneuzen.
Bemmel (vanaf 1 januari 2003: Lingewaard) – politiek - verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Frans Crijns (CDA) en Henk Joosten (LB) stappen op, na tien dagen, gedwongen daartoe na een conflict
met de raad. Opvolgers: C. van Dalen (CDA) en Johan ‘Bud’ Joosten (AWG).
Bergen (NH) – persoonlijk
J. Delis (CDA) vertrekt om persoonlijke redenen. Hij kon zich als portefeuillehouder voor financiën niet
vinden in besluiten die op financieel gebied genomen werden. Geen opvolger.
Bergh – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Frans van Schriek (CDA) vertrekt na een motie van wantrouwen op initiatief van zijn eigen CDA dat boos
was op Schriek die zich met hulp van de oppositie tot wethouder heeft laten kiezen en zo de
voorkeurskandidaat van het CDA passeerde. Opvolger: E. Jongkind (PvdA).
Blaricum – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)
CDA-wethouder P.A.M. Poolman Simons-Vos, benoemd op 16 mei, stapt op 7 september op uit de coalitie
van Hart van Blaricum en CDA. De twee wethouders van Hart van Blaricum blijven in het zadel. Er komt
geen opvolger.
Bleiswijk – politiek – dualisme (1 wethouder)
Huguette Tichler-Schlemper (VVD) treedt in december af uit onvrede met het dualisme. Opvolger: Hans
Holdert (VVD)
Breda – overlijden
Lous van Beusekom-Nix (VVD) overlijdt een dag na haar benoeming voor een derde termijn als
wethouder. Opvolger: Tweede Kamerlid Jacq. Niederer (VVD).
Breukelen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2
wethouders)
Een nipt verworpen motie van wantrouwen tegen wethouder Martin Streng (CDA) over het Centrumplan,
na het afhaken van de Aldi als partij in het Centrumplanproject, leidt er toe dat de drie wethouders
collegiaal hun portefeuilles ter beschikking stellen. Uiteindelijk wordt Streng vervangen door M.
Hoogwerf-Kroon (CDA). Klaas Wiersema (VVD) en Vital van der Horst (S93) keren terug in het nieuwe
college.
De Bilt – politiek - vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Wethouder A. van der Pol (PvdA) verliest het vertrouwen van de eigen fractie. Opvolger: R. Reesinck
(PvdA).
Buren – politiek - vertrouwensbreuk coalitie (1 wethouder)
Monique de Boer-Beerta (VVD) verdwijnt van het toneel nadat PvdA en Gemeentebelangen het
vertrouwen in coalitiepartner VVD opzeggen. Opvolgster: Gera van der Donk-van Andel (D66).
Echt – herindelingsverkiezingen
Sjra Dirks (CDA), P. Sevriens (Samenwerking) en Jo Verheesen (Samenwerking) worden demissionair als
gevolg van de fusieverkiezingen in verband met de herindeling van Echt en Susteren.
Dirks en Verheesen komen terug in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente Echt-Susteren.
Sevriens gaat niet over naar het nieuwe fusiecollege.
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Haarlemmermeer – gezondheid
George Görtemoller (VVD) vertrekt per 1 september 2002 wegens ziekte. Opvolger: Annick van der GeestVogel (VVD).
Hardenberg – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Egbert-Jan Wendt (CDA) stapt op naar aanleiding van niet door de raad gevoteerde uitgaven. Opvolger: D.
Prinsse (CDA).
Hardinxveld-Giessendam – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jaap Tromp (VVD) neemt ontslag nadat de raad een motie van eenmansfractie Pauline Jansen (TAB, en exVVD) over de bespoediging van nieuwbouw van de Rehobothschool aanneemt met 9 tegen 8. Tromp
beschouwt dat als een serieus signaal dat er onvoldoende vertrouwen is bij de raad in zijn functioneren
als wethouder en biedt zijn ontslag aan. Opvolger: Gijs van Brenk (SGP).
Heerenveen – burgemeestersbenoeming
Jurrit Visser (PvdA) wordt benoemd tot burgemeester van Terschelling. Opvolger: L. Buwalda (PvdA).
Heerjansdam – herindelingsverkiezingen
B. Hubers (VVD) en J. Schop (CDA) worden demissionair vanwege de fusie van Heerjansdam met
Zwijndrecht.
Zij keren niet terug in het nieuwe fusiecollege.
Hontenisse – herindelingsverkiezingen
Frank van Driessche (Groot Hontenisse), Ben Pauwels (CDA) en A. Roctus (Algemeen Belang) worden
demissionair vanwege de fusieverkiezingen van Hontenisse met Hulst.
Van Driessche en Pauwels keren terug in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente Hulst.
Hulst – herindelingsverkiezingen
W. Kayser (VVD), B. Picavet (Groot Hulst/Gemeenschappelijke Belangen) en Paul Weemaes (PvdA)
worden demissionair vanwege de fusieverkiezingen van Hulst met Hontenisse.
Alleen Weemaes keert terug in het college van de nieuwe fusiegemeente Hulst.
Kesteren (tussen 1 januari 2002 en 1 april 2003, daarna gewijzigd in Nederbetuwe) – politiek – financieel
beleid (1 wethouder)
J. Groen (VVD) treedt in de raadsvergadering van december 2002 af vanwege bezuinigingen toen duidelijk
was dat de gemeente als artikel 12-gemeente de toekomst zou ingaan. Geen opvolging.
Landgraaf – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Herman Silvertand (D66) stapt op omdat hij geen vertrouwen van zijn eigen fractie heeft. Enige tijd later
opgevolgd door Sjef Horbach (Progressief Landgraaf).
Losser – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
J. Benneker (VVD) treedt (in december 2002) af omdat hij weinig vertrouwen heeft in de rol van de
gemeente bij de manifestatie LAGA 2003. Opvolger (in januari 2003): Els Koopmans (VVD).
Mook en Middelaar – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
W. Janssen (Dorpsgroepering Pouwels) stapt op nadat het CDA, gesteund door VVD en GroenLinks, een
motie van wantrouwen aankondigt. Aanleiding: de wethouder wil permanente bewoning mogelijk maken
van vakantiewoningen in de Plasmolen. Geen opvolger. DGP verklaart zich akkoord met het verliezen van
de wethouderspost; de grootste partij in de Mookse politiek slikt dit verlies in de wetenschap dat in het
duale stelsel de directe binding tussen wethouder en achterban is komen te vervallen. De DGP gaat er van
uit dat het beleidsprogramma onveranderd wordt uitgevoerd en blijft daarom zonder wethouder deel
uitmaken van het college.
Naarden – persoonlijk
J. de Boer (PvdA) treedt af om persoonlijke reden: zijn echtgenote is ernstig ziek. Opvolger: T. Landsaat
(PvdA).
Oostburg – herindelingsverkiezingen
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Carien Bolijn-Hertzberger (Dorpsbelangen en Toerisme), Rein Leentfaar (CDA) en Leen Wille (PvdA)
worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Sluis.
Leentfaar en Wille keren terug in het nieuwe college van Sluis. Bolijn gaat niet over.
Oss – herindelingsverkiezingen
Hans Boerboom (Voor de Gemeenschap), A. van den Heuvel-Slingerland (CDA), C. Kerkhof (CDA), J. van
Orsouw (VVD) en H. van Uden (PvdA) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen met
Ravestein.
Boerboom gaat over in het nieuwe college met de SP. De overige vier wethouders keren niet terug in het
nieuwe college van de nieuwe gemeente Oss.
Ouder-Amstel – andere zakelijke werkkring
Remco de Maaijer (VVD) wordt senior adviseur bij Aedes. Opvolger: Hans Kremer (VVD).
Ravestein – herindelingsverkiezingen
C. van Geffen (H77), C. Selman (PvdA) en C. de Vries (POR) treden af vanwege herindelingsverkiezingen
voor de nieuwe fusiegemeente Oss (met Ravestein).
Zij keren niet terug in het nieuwe college van de nieuwe gemeente Oss.
Rijswijk – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Niek van Dam (CDA), verantwoordelijk voor financiën, treedt af op eigen verzoek vanwege de onfrisse
sfeer in college en op het stadhuis. Hij vindt dat niemand zijn zorgen over de gebrekkige financiële situatie
van de gemeente serieus neemt. Opvolger: oud-Kamerlid Wim Mateman (CDA).
Roermond – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Fons Zijlstra (GroenLinks) treedt af na een motie van wantrouwen. Aanleiding: kritiek vanuit raad en
eigen fractie over het buiten medeweten van de raad doorsluizen van geld naar de stichting
Maatschappelijke Opvang MOV die de dak- en thuislozen opvangt. Opvolger: P. de Boer (GroenLinks).
Sas van Gent – herindelingsverkiezingen
P. Bertram (CDA), P. Noet (VVD) en E. Spruesens (D66) worden demissionair vanwege de
fusieverkiezingen met Terneuzen.
Zij keren na de herindelingsverkiezingen niet terug in het college van de nieuwe gemeente Terneuzen.
Schagen – persoonlijk
F. Diederik (GroenLinks) ontdekt kort na zijn aantreden dat het wethouderschap niets voor hem,
stadsarcheoloog en leraar, is en hij stapt op. Opvolger: Eugeen Hoekstra (PvdA).
Sittard-Geleen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ton Raven (Burgerbelangen) treedt in mei 2002 af nadat hij een motie van wantrouwen aan de broek
krijgt. Raven, verantwoordelijk voor veiligheid, had zich ’s nachts na het kampioensfeest van Sittards
handbaltrots V&L in woord en gebaar verzet tegen het optreden van de politie. Opvolgster: Els MeeuwisStans (Federatie van Lokale Partijen).
Sittard-Geleen – persoonlijk
J. Vroemen (Geleen Lokaal) bedankt een week voor de collegecrisis uitbreekt omdat hij meer tijd voor
privé wil hebben. Opvolger: Piet Veugen (Ouderenpartij).
Sittard-Geleen – politiek – verstoorde verhoudingen, coalitiebreuk (6 wethouders)
Een week na het opstappen van Vroemen (Geleen Lokaal) omdat hij meer tijd wil voor zijn privé-leven,
komen alle andere wethouders ten val nadat SNS het vertrouwen opzegt in het college. Aanleiding: SNS
vindt dat de coalitie te weinig aandacht besteed aan lokaal beleid, er moet geld worden gereserveerd voor
de bouw van een gymzaal bij een dorpsschool in Einighausen. Ten val komen de wethouders: MeeuwisStans (Geleen Lokaal), L. van Rijswijk (GroenLinks), W. Paes (PvdA), Piet Meekels (GOB), F. Wagemans
(Stadspartij Nieuw Sittard), G. den Rooijen (Stas). Door de herindeling van Sittard, Geleen en Born waren
er in 2002 geen verkiezingen in Sittard-Geleen. Het duale stelsel wordt per 1 januari 2003 ingevoerd.
Wagemans en Den Rooijen volgen zichzelf op. Meeuwis-Stans wordt vervangen door Huub Lemmens
(Groot Born), Van Rijswijk door Koos Martens (VVD), Paes door Theo Hanssen (CDA) en Meekels door
Peter Geenen (CDA).
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Sluis-Aardenburg – herindelingsverkiezingen
J. Boogaard (PvdA) en G. van Daele (VVD) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor
de nieuwe gemeente Sluis.
Zij keren niet terug in het nieuwe college.
Susteren – herindelingsverkiezingen
J. van den Bergh (Democraten Susteren), J. Janssen (Algemeen Belang) en L. Maassen (Partij Groot
Susteren) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente EchtSusteren.
Janssen en Maassen komen in het nieuwe college, Van den Berg gaat niet over.
Terneuzen – herindelingsverkiezingen
J. Baart (TOP), P.C. Hamelinck (CDA), K. van der Hoofd (VVD) en E. Kerkhaert (PvdA) worden demissionair
vanwege herindelingsverkiezingen met Axel en Sas van Gent.
Baart gaat niet door, de rest keert terug in het nieuwe college van de nieuwe gemeente Terneuzen. Het
nieuwe college van Terneuzen, dat na 1 januari 2003, wordt benoemd zal bestaan uit vijf wethouders: A.
van Waes (CDA, uit Axel), J. van Schaik (PvdA, uit Axel), P. J. Hamelinck (SGP/ChristenUnie), Cees Liefting
(PvdA), J. Luijcks (CDA).
Voorschoten – gezondheid
De heer Aad Draijer (CDA) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger: Hans Horlings (CDA).
Warmond – gezondheid
Henk Vergeer (Warmond Anders) treedt na tien weken af om gezondheidsredenen (burnout). Kort
daarvoor lag Vergeer zwaar onder vuur in het debat over de oude gymzaal en werd er een motie van
afkeuring tegen het voltallige college ingediend. Opvolger: Hans van Klinken (Warmond Anders).
Wierden – burgemeestersbenoeming
A. Gerritsen (VVD/GBG) is benoemd tot burgemeester per 1 december 2002 in Haren (Gr.). Opvolgster:
J.T. Prikken-Krikke (VVD/GBG).
Wormerland – politiek – financieel beleid, breuk in de coalitie (3 wethouders)
C. Bijvoet (CDA), R. Berkhout (VVD) en P. Kramer (VLW) treden af. Er is een politiek meningsverschil over
het financiële beleid. De crisis kost Kramer de kop en de andere wethouders zijn solidair. Bijvoet volgt
zichzelf op. Berkhout wordt vervangen door F. Saelman (VVD) en Kramer door P. Roos (GroenLinks). Het
vertrek van Berkhout komt doordat hij een nieuwe fulltimebaan krijgt die niet met het wethouderschap is
te combineren.
Zaanstad – politiek – breuk eigen fractie (2 wethouders)
Otto Oosterveld (ZOG) en Leny Vissers-Koopman (ZOG) treden af na dat Vissers wordt weggestuurd met
een motie van wantrouwen nadat er een crisis is ontstaan vanwege het uiteenvallen van de ZOG-fractie in
meerdere facties. Burgemeester Ruud Vreeman oppert dat het mogelijk moet zijn om de kiezers om een
oordeel te vragen. De crisis wordt opgelost: Oosterveld volgt Vissers naar de uitgang. Beiden worden
opgevolgd door H. Egberts (PvdA).
Zoetermeer – politiek – vertrouwensbreuk raad (1 wethouder) – projectverantwoordelijkheid
Paul Scheffer (VVD) treedt af als gevolg van de afwijzing van de invoering van het afvalsysteem Diftar door
de kiezer. Opvolger: Bé Emmens (VVD).
Zwartewaterland – gezondheid
Wolter Eenkhoorn (ChristenUnie) maakt vanwege gezondheidsproblemen gebruik van de fpu-regeling.
Opvolger: Harry van der Linden (ChristenUnie).
Zwijndrecht – herindeling
Albert Abee (CDA), Cees Merkus (D66), G. Vogelaar (PvdA) en A. van de Wetering-Middelhoek (VVD)
worden demissionair vanwege de fusieverkiezingen met Heerjansdam.
Alleen Abee komt terug in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente Zwijndrecht, het resterende
trio stopt als wethouder.
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JAAROVERZICHT 2003 (1e volle jaar)
Achtkarspelen – gezondheid
F. Postma (PvdA) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger: Arend Veenstra (PvdA).
Alkmaar – burgemeestersbenoeming
Henk Eggermont (PvdA) benoemd tot burgemeester van Stede Broec. Opvolger H. Meijer (PvdA).
Amersfoort – politiek – informatievoorziening, coalitiebreuk (6 wethouders)
Het debat over een baggerstortlocatie leidt (in december 2003) tot het aftreden van het voltallige college
van zes wethouders. De raad is onvoldoende geïnformeerd over de plannen. Twee wethouders worden
vervangen: Ineke Geluk-Hennink (CDA) wordt opgevolgd door Mirjam van ’t Veld (CDA) en Bert van der
Werff (VVD) door Paul Strengers (VVD). Jan de Wilde (PvdA), Piet Jonkman (ChristenUnie), Henk Brink
(VVD) en Gerda Eerdmans (GroenLinks) volgen zichzelf op.
Apeldoorn – andere zakelijke werkkring
T. Kuijpers (VVD) wordt adjunct-directeur afdeling gronden en projecten bij de gemeente. Opvolger: Rob
Metz (VVD).
Arcen en Velden – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Lex van Marcke (PvdA/PK) neemt zelf ontslag na een vertrouwensbreuk met de raad. Aanleiding: de
leiding van de andere coalitiefracties, CDA en VVD, vinden dat de wethouder moet vertrekken omdat er
sprake is van onverenigbaarheid van karakters met CDA-wethouder Jacobs-Bors met wie Van Marcke
voortdurend politieke botsingen heeft. Geen opvolging.
Arnhem – burgemeestersbenoeming
Henri Lenferink (PvdA) wordt burgemeester in Leiden. Opvolger: Sander van Bodegraven (PvdA).
Baarn – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Gea de Hoop (VVD) stapt op na een discussie over de noodzaak van bezuinigingen (5 miljoen euro)
waarbij ook gekeken zou worden – met inspraak van de bevolking – of er op het bestuur bezuinigd kon
worden. Geen opvolger.
Bergen op Zoom – politiek – integriteit/belangenverstrengeling (1 wethouder)
Stephan Vermeulen (CDA) stopt. Reden voor zijn vertrek is belangenverstrengeling: de wethouder houdt
zich niet aan afspraken over scheiding van bestuurlijke en zakelijke zaken. Bovendien heeft hij tot drie
keer toe de raad onvoldoende geïnformeerd over zijn nevenactiviteiten. Als gevolg van de kwestie komt er
ook een gedragscode voor wethouders. Opvolger L. Withagen (CDA).
Berkel en Rodenrijs – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jan Pieter Blonk (PvdA) maakt zelf de keuze om op te stappen. Hij mist op het dossier Sportpark het
vertrouwen van de raad. Opvolger: Huub Vermeulen (PvdA).
Bernisse – persoonlijk
M. van Gijzen (CDA) stopt definitief. Hij wilde na de verkiezingen al stoppen maar er was nog geen nieuwe
kandidaat beschikbaar. Die wilde namelijk eerst zijn werk op school afmaken. Opvolger: G. de Boon (CDA).
Beuningen – persoonlijk
B. van de Pol (CDA) stopt. Zijn affiniteit ligt meer bij bedrijfsleven dan bij politiek. Geen opvolger.
Binnenmaas – andere zakelijke werkkring
G. Rooimans (PvdA) aanvaart een functie als streekmanager en stopt daarom als wethouder. Opvolgster:
E. Kooijman-de Heer (PvdA).
Blaricum – gezondheid
Sybert Blijdenstein (Hart van Blaricum) treedt vanwege gezondheidsredenen af. Er komt geen opvolger.
Blaricum – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

Na het aftreden van wethouder Blijdenstein (Hart van Blaricum) vertroebelen de verhoudingen.
Uiteindelijk wordt Henk Vonhoff, voormalig burgemeester van Utrecht en ex-commissaris van de Koningin
in Groningen, gevraagd als informateur. Hij presenteert een nieuwe coalitie met Liesbeth Boersen (NBP)
en Jan Heybroek (VVD) als nieuwe wethouders (zie ook 2004).
Brielle – burgemeester
Toon Mans (VVD) wordt benoemd tot burgemeester van Hillegom. Opvolger: Aart Heijboer (VVD).
Brummen – persoonlijk
Arda Bijl-Timmers (CDA) stopt om privé-redenen. Zij had dat in 2002 al willen doen maar pas in
september 2003 is er een opvolger: Dick ter Maat (CDA).
Bunnik – politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Thijs Fonville (VVD) stapt op omdat coalitiepartij P21 geen vertrouwen heeft in het kinderopvangbeleid.
De VVD maakt in de coalitie plaats voor het CDA. Opvolger: Janneke Schermers (CDA).
Bunschoten – gezondheid
Albert van de Mheen (CDA) stapt op vanwege gezondheidsredenen. Opvolger (officieel pas per 1 juli
2004): Menno Nagel (CDA).
Coevorden – gezondheid
H. Arends (PvdA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolgster: Truus Pot-Eland (PvdA).
Coevorden – andere politieke werkkring – gedeputeerde
Tanja Klip (VVD) wordt gedeputeerde in Drenthe. Opvolger: Peter Snijders (VVD).
Cranendonck – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
F. Bakens (Cranendonk Actief!) kan onvoldoende uit de voeten in de politiek en besluit te
stoppen. Opvolgster: Hanneke Balk-Lampe (Cranendonk Actief!)
Cromstrijen – gezondheid
L. Vreugdenhil (VVD) stopt om gezondheidsredenen op 1 januari 2003. Opvolger: H. Flieringa (VVD).
Cromstrijen – politiek - verhuisplicht (1 wethouder)
C. Boudestein (CDA) kan niet voldoen aan de verhuisplicht en stopt. Opvolger: A. Herweijer (SGP).
De Bilt – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Nadat het college van CDA, PvdA, D66 en GroenLinks achtereenvolgens een motie van wantrouwen en een
motie van afkeuring overleefde, trekt het CDA vlak voor Kerstmis de stekker uit de coalitie. Het
vertrouwen is weg dat het college in staat zou zijn de financiële malaise op te lossen, een nietfunctionerend ambtenarenapparaat aan de praat te krijgen en een einde te maken aan de
miscommunicatie met de inwoners. D66 is verontwaardigd en zegt de samenwerking met het CDA op.
Uiteindelijk komt er in het nieuwe jaar (2004) een college met Karin Stadhouders (CDA) in plaats van
Jeanne Slok-Keijzer (CDA), Marjan Haak-Griffioen (ChristenUnie) in plaats van J. van Heertum (D66) en
Han IJssennager (VVD) in plaats van R. Reesinck (PvdA). Voor M. Dekker (GroenLinks) komt er geen
opvolger.
De Lier – herindelingsverkiezingen
P. van de Ende (VVD) en J. Keijzer (CDA) worden demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor
fusiegemeente Westland.
Zij keren geen van beide terug.
Delfzijl – politiek – integriteit - vertrouwensbreuk in eigen fractie/partij (1 wethouder)
Emmy Hoevelaken-Koning (Gemeentebelangen) treedt af. Na een afsplitsing (vier van de vijf raadsleden
gaan verder in de Lijst Bruininck) in de fractie van de verkiezingswinnaar meldt zij dat zij haar
partijgenoot Bruininck maandelijks driehonderd euro geeft. Op verzoek van het college van B en W legt
Koning – onder het vermoeden dat ze haar wethouderschap heeft gekocht van haar partijgenoot - haar
wethouderschap neer. Opvolgster: M. Scharft-Beerepoot (PvdA).
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Delfzijl – politiek – bestuursstijl (4 wethouders)
Burgemeester Ed Haaksman (VVD) treedt af. Hij zou te weinig leiding hebben gegeven in de affaireKoning. Uit een rapport van de VROM-inspectie blijkt dat de milieuregels in Delfzijl slecht worden
gehandhaafd. Het gevolg: alle wethouders stappen op: H. Houwerzijl (VVD), Hink Ketting (GroenLinks),
Henri Lohr (ChristenUnie) en Jan Huisman (CDA). Ketting en Lohr keren niet terug en krijgen geen
opvolger. Houwerzijl en Huisman komen in het nieuwe college dat ook een opvolgster krijgt voor de
eerder afgetreden wethouder Koning: M. Scharft-Beerepoot (PvdA).
Den Helder – politiek (0 wethouders)
Het college en de raad raken met elkaar in de clinch over de plaatsing van 53 gokkasten in het maritieme
attractiepark Cape Holland. Het college vond de plaatsing noodzakelijk voor een gezonde begroting,
terwijl de raad vreesde voor gokverslaafde burgers. Om de raad te dwingen, besloten Staatsen en zijn
wethouders tot een bestuurskundig novum: ze verklaarden zichzelf demissionair. De raad ging overstag
en het college pakte zijn werkzaamheden weer op.
Deurne – burgemeestersbenoeming
Peter Maas (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in St. Oedenrode. Opvolger Henk Kerkers (CDA).
Dinkelland – overlijden
Annie Snijders-Geelink (CDA) overlijdt. Geen opvolger.
Dordrecht – andere politieke functie
Erik van Heijningen (VVD) wordt gedeputeerde van Zuid-Holland. Opvolger: Ferdinand van den Oever
(VVD).
Ede – andere zakelijke werkkring
Rob Spiegelenberg (PvdA) wordt directeur sociale werkvoorziening Permar. Opvolger: Simon van der Pol
(PvdA)
Ede – andere politieke werkkring
Marijke van Haaren (CDA) wordt gedeputeerde in Gelderland. Opvolger: Roel Kreemers (CDA).
Eemsmond – overlijden
Geert Knol (ChristenUnie) overlijdt. Opvolgster: Jannie van Warners-Werkman (ChristenUnie).
Eijsden – politiek – financieel beleid (3 wethouders)
Het college komt ten val na een vertrouwenscrisis met de raad over de begroting. De drie wethouders P.
Piatek (PGE), J. Habets (PGE) en G. Jacobs (CDA) treden af. Jacobs keert terug in het nieuwe college waarin
ook toetreden: Hub van de Weert (VVD) en E. Warnier (PvdA).
Elburg – overlijden
Henk van der Veen (CDA) overlijdt. Opvolger: B. Bossenbroek (CDA).
Emmen – overlijden
Gerrit Wachtmeester (CDA) overlijdt. Opvolger: J. Kuper (CDA).
Emmen – politiek – gebrekkige projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Henk Klaver (CDA) treedt af vanwege problemen rond de financiering van sportpark De Planeet waardoor
hij het vertrouwen van de raad verliest. Opvolger: Henk Jumelet (CDA).
Enkhuizen – persoonlijk
Freek Jans (Enkhuizer Belang) houdt de eer aan zichzelf. Het wethouderschap heeft niet gebracht wat hij
er van verwachtte. Opvolger: Jan Franx (Nieuw Enkhuizen).
Geldrop– herindelingsverkiezingen
S. van Leijsen (CDA), W. Maasakkers (DGG) en L. Sommer (PvdA) worden demissionair vanwege de
fusieverkiezingen met Mierlo.
Maasakkers en Sommer gaan door in het college van de nieuwe fusiegemeente Geldrop-Mierlo.
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Goedereede – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Peter Grinwis (VGB) neemt ontslag nadat de raad een motie van wantrouwen heeft aangenomen. De
wethouder heeft verzuimd de raad te informeren over een aan een bank verstrekte vermogensverklaring
ten gunste van de UFA (visafslag). Opvolger: Teun Bakelaar (PvdA).
’s Gravenzande – herindelingsverkiezingen
W. Oostenbrink (CDA), M. Post-Bos (PvdA) en B. Tukker (VVD) worden demissionair vanwege de
fusieverkiezingen voor Westland.
Zij keren niet terug als wethouder in het nieuwe college van Westland.
Grootegast – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
T. Hazelhoff-Wiersum (VVD) vertrekt – officieel vanwege persoonlijke redenen – maar zij kon de politieke
druk vanuit de raad niet meer aan, zo blijkt uit de toelichtende berichtgeving. Opvolger: Harmke van der
Sluis (VVD).
Haarlemmermeer – burgemeestersbenoeming
Milo Schoenmaker (VVD) wordt per 30 september 2003 benoemd tot burgemeester van Bussum. Zijn
opvolger: Michel Bezuijen (VVD).
Haarlemmermeer – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Cornelis Nolta (Leefbaar Haarlemmermeer) moet onder druk van de collegepartijen VVD, CDA en
GroenLinks, die van de wethouder af willen, aftreden. Piet van der Jagt, fractievoorzitter van Leefbaar, dat
bij de verkiezingen in een klap de grootste partij werd, dreigt de coalitie op te blazen en moet dat bekopen
met zijn terugtreden als fractieleider. Leefbaar mag deel blijven uitmaken van het college. Opvolger: Ed
Diekmann.
Haarlemmermeer – persoonlijk
Annick van de Geest-Vogelaar (VVD) vertrekt om persoonlijke redenen. Opvolger: Arthur van Dijk (VVD).
Halderberge – burgemeestersbenoeming
Gert Rabelink (WOS) wordt benoemd tot burgemeester van Maasbree. Opvolgster: Anita Olsthoorn (WOS).
Hardinxveld-Giessendam – politiek – vertrouwensbreuk met raad (2x), projectverantwoordelijkheid (1
wethouder), verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Karel May (PvdA) wordt door de raad vanwege gebrek aan vertrouwen met ontslag gestuurd. Uit
solidariteit dient Gijs van Brenk (SGP) ook zijn ontslag in. De positie van Gerard Janssen (CDA), die ziek
thuis zit, is onduidelijk. De machtsverhoudingen in de raad zijn verschoven voor de coalitie van PvdA, VVD
en CDA doordat VVD-raadslid Pauline van Dijk voor zichzelf is begonnen met de lijst Transparante Partij
voor Algemeen Belang (TAB). ChristenUnie, SGP en TAB maken een college met Cor de Jong
(ChristenUnie) als opvolger van May. Gijs van Brenk (SGP) volgt zichzelf op. Over de positie van Gerrit
Janssen laten de nieuwe coalitiepartijen zich niet uit.
Heerhugowaard – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
A. Mulder (D66) neemt ontslag na een politiek verschil van mening in de herfst van het jaar. In het
voorjaar overleefde Mulder een motie van wantrouwen van haar eigen fractievoorzitter Toret die daarop
uit de fractie van D66 stapte. Toret noemde wethouder Mulder politiek onbetrouwbaar en verweet haar
niet te functioneren. Bovendien vindt D66 dat haar wethouder niet mag meewerken aan woningbouw in
De Draai, omdat daarmee een verkiezingsbelofte wordt geschonden. Geen opvolger.
Heeze-Leende – burgemeestersbenoeming
Jack Mikkers (VVD) wordt benoemd tot burgemeester van Maasdriel. Opvolgster: Diane Kerkhofs (VVD).
Heumen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
M. de Graaff-ter Horst (DGH) stapt op onder de dreiging van een motie van wantrouwen: er is
onvoldoende vertrouwen in het functioneren van de wethouder vanwege gedoe in haar eigen fractie.
Opvolger: A. van den Broek (CDA).
Hof van Twente – politiek – projectverantwoordelijkheid - (1 wethouder)
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A. van Driel-Grotenhuis (VVD) stapt op als gevolg van het rapport-Biesheuvel over het asbestschandaal in
de Goorse wijk De Hogenkamp. De achterban van de VVD vindt dat de samenwerking met CDA en PvdA
moet worden beëindigd. Opvolger: de oud-Stad Deldense wethouder J.C.J. Weber (CDA).
Kapelle – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) coalitiebreuk – verstoorde verhoudingen
(2 wethouders)
Leo Nieuwenhuyse (SGP) moet aftreden nadat CDA en PvdA steun geven aan een motie tot misleiding
nadat de wethouder een motie van afkeuring van de VVD aan de broek krijgt vanwege de financiële
perikelen rondom het gemeentehuis. Het leidt tot de val van het college en de overige wethouders, G. J.
Burger (CDA) en J. Herselman (VVD). Zij keren terug in het nieuwe college terwijl Nieuwenhuyse wordt
vervangen door Peter Ganseman (GBG).
Katwijk – persoonlijk – dualisme
J. Post (ChristenUnie) stapt op om persoonlijke redenen: hij wil na jarenlang wethouderschap zijn
kinderen vaker zien, bovendien heeft hij moeten wennen aan het dualisme. Opvolger: I. Mostert.
Landerd – andere zakelijke werkkring
Arie de Kleijn (DS 79) wordt rector van een middelbare school en neemt ontslag. Opvolger: Jan van
Rossum (DS 79).
Landsmeer – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Onderwijswethouder Ine van Brenk (GroenLinks) kan het niet verteren dat haar twee collega-wethouders
Debbie Goede-Damme (Gemeentebelangen) en Minou van Dillen (Gemeentebelangen) met raadslid Andre
La Fontaine (VIP 2002) achter haar rug om een bezoek aan de Ilper basisschool De Fuik brengen. Het
college heeft het formatieplan voor de school waarvoor Van Brenk zich sterk maakte naar de prullenbak
verwezen. GroenLinks dient een motie van wantrouwen in om de eigen wethouder te redden maar die
gooit zelf de handdoek in de ring. Daarop wordt een aangepaste motie aangenomen waarin het
vertrouwen in de twee overige wethouders wordt opgezegd en daarmee komt er een einde aan het college
van GroenLinks en Gemeentebelangen dat dankzij VIP 2002 een krappe meerderheid had en dat alleen
maar vrouwelijke wethouders had. Er komen twee wethouders van buiten: P. Visser volgt Van Dillen op en
C. Wals volgt Van Brenk op.
Landsmeer – persoonlijk
P. Visser neemt in oktober ontslag na bedreiging met moord vanwege zijn plannen rondom 180 hectare
natuurgebied. Opvolger: J. Bond (ook van buiten).
Leek – burgemeestersbenoeming
Albert Roodenboog (CDA) wordt op 1 juni 2003 benoemd tot burgemeester van Loppersum. Opvolger:
Meindert Bouma (CDA).
Leerdam – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Wethouder M. Plaisier (L2000) stapt op in de zomer na problemen in college en gedoe met de eigen fractie
over de financiën van de gemeente en de hoogte van de parkeertarieven. Twee opvolgers-van-buiten: oudwethouder Tineke Dijkstra (VVD), uit Leerdam, en Joop Evertse (ChristenUnie), uit HardinxveldGiessendam.
Leeuwarden – burgemeestersbenoeming
Arno Brok (VVD) wordt per 1 december 2003 benoemd tot burgemeester van Sneek. Opvolger: Tim van
Mourik (VVD).
Leiden – andere politieke werkkring
Melanie Schultz-van Haegen (VVD) wordt staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in tweede kabinetBalkenende. Opvolger: Alexander Geertsema (VVD).
Leiden – burgemeestersbenoeming
Alexander Pechtold (D66) wordt benoemd tot burgemeester van Wageningen. Opvolger: Ruud Hessing
(D66).
Leiden – gezondheid
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Mohammed Rabbae (GroenLinks) ondergaat een hartoperatie en treedt tijdelijk terug. Tijdelijke
vervanger: Wim de Boer (GroenLinks).
Leidschendam-Voorburg – andere politieke werkkring
Lenie Dwarshuis (VVD) wordt gedeputeerde in Zuid-Holland. Opvolger: Marcel Houtzager (VVD).
Leusden – burgemeestersbenoeming
Hans Gaillard (VVD) wordt per 1 september benoemd tot burgemeester van Son en Breugel. Opvolger:
Erwin Jansma (VVD).
Loon op Zand – gezondheid
A.W.A.M. Moonen (CDA) treedt af vanwege gezondheidsproblemen. Opvolger: J.A.J. Waijers (CDA).
Losser – opvolgster
E. Koopmans (VVD) wordt wethouder als opvolger van J. Benneker (VVD) die vanwege de Laga-kwestie
zijn aftreden in december 2002 bekend heeft gemaakt.
Losser – andere politieke werkkring
Herman Schulten (CDA) wordt verkozen tot Statenlid. Opvolger: T. Bekke (CDA).
Maasland – herindelingsverkiezingen
D. Hanemaaijer (Open Groepering/Dorpspartij) en P. Quak (CDA) worden demissionair vanwege de
fusieverkiezingen voor Midden Delfland.
Hanemaaijer gaat door in het nieuwe college van de nieuwe gemeente. Quak verdwijnt van het toneel.
Maastricht – andere zakelijke werkkring
Theo Bovens (CDA) vertrekt en wordt vice-voorzitter van het college van bestuur van de Open
Universiteit. Opvolger: Han Hoogma (CDA).
Middelburg – burgemeestersbenoeming
Piet Bruinooge (CDA) wordt op 1 juni 2003 benoemd tot burgemeester van Renkum. Opvolger: H. KoolBlokland (CDA).
Mierlo – herindelingsverkiezingen
R. Hoekman-Sulman (Dorpspartij), A. van den Tillaar (CDA) en W. Vissers (PvdA/Links Mierlo) worden
demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo.
Hoekman-Sulman en Van den Tillaar gaan over in het nieuwe college. Vissers keert niet meer terug.
Moerdijk – overlijden
Dhr. Ad den Engelse (CDA) overlijdt. Twee opvolgers: B. Berghoef en A. Bienefelt, beiden CDA.
Monster – herindelingsverkiezingen
P. van den Burg (VVD), M. de Goeij-van der Klugt (CDA) en E. van Vliet (Gemeentebelangen) worden
demissionair in verband met de herindelingsverkiezingen tot de nieuwe gemeente Westland.
Alleen De Goeij gaat door in het nieuwe college.
Naaldwijk – herindelingsverkiezingen
J. van den Bosch (VVD), J. Houben-Peters (CDA) en G. van Woerden (CDA) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Westland.
Zij keren niet terug in het nieuwe college.
Nieuwegein – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jacqueline Verbeek (Leefbaar Nieuwegein), die vanaf haar aantreden verweten wordt stuntelig en
solistisch op te treden, verliest het vertrouwen van de raad en wordt tot aftreden gedwongen. Aanleiding:
er is onvoldoende resultaat geboekt op het project inzake de herontwikkeling van de Binnenstad. Een
opvolger wordt niet gevonden, bovendien valt Leefbaar uiteen in twee facties. Er komt geen opvolger.
Nieuwkoop – politiek - financieel beleid (1 wethouder)
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S. Leliveld (MPN) stapt op bij de behandeling van de begroting voor 2004. Opvolger: B. Post
(PvdA/GroenLinks).
Nunspeet – politiek – integriteit (1 wethouder)
Arie van de Pol (SGP) treedt af na een rel rond de aankoop van een schilderij van de bekende Veluwse
kunstenaar Jos Lussenburg. Het werk was de gemeente aangeboden maar Van de Pol besloot het voor
zichzelf te kopen waarbij hij de schijn wekte namens de gemeente te handelen. Opvolger: H. Westerbroek
(SGP).
Oostzaan – politiek – coalitiebreuk – buitenlands beleid (3 wethouders)
P. Klarenbeek (D66), J. van Splunter (GroenLinks) en P. Visser (Gemeentebelangen) nemen ontslag na een
conflict over standpunt tegen een mogelijke oorlog in Irak. Opvolgers in een nieuwe coalitie: Lennart van
der Linde (VVD) en Eric Taams (PvdA).
Opmeer – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
C. Buirma-Brits (VVD) stapt op, volgens de officiële verklaring wegens gebrek aan motivatie maar feitelijk
gaat het om een politiek gekrakeel in raad en binnen de fractie van de VVD omdat de wethouder een
relatie heeft met een raadslid. Geen opvolger.
Papendrecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Frank de Jong (VVD) neemt ontslag na forse kritiek van de raad op zijn functioneren. Opvolger: J. C. de
Looff (VVD).
Purmerend – gezondheid
Jack (J.N.F.) de Vringer (Leefbaar Purmerend) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger: Hans (J. W.)
Butterman (Leefbaar Purmerend).
Rheden – gezondheid
B. van Zadelhoff (Leefbaar Rheden) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger: Kees Hermsen (Leefbaar
Rheden).
Rhenen – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Henk van den Berg (VVD) treedt af vanwege interne onenigheid binnen de VVD-fractie, die in meerdere
fracties is uiteengevallen. Opvolger: Dick Prosman (SGP).
Rijnsburg – gezondheid
H. de Mooij (CDA) treedt af vanwege gezondheidsredenen. Opvolger: Dick Binnendijk (CDA).
Rijswijk – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Rob Vermeer (VVD) treedt af op eigen verzoek nadat hij het vertrouwen van zijn eigen fractie heeft
verloren. Er is geen directe aanleiding, maar het emmertje is vol, zo verklaart de VVD-fractievoorzitter.
Opvolger: de Haagse stadsbeheermanager Wouter van Putten (VVD).
Rozenburg – politiek – woonplaatsvereiste/verhuisplicht (1 wethouder)
C. van der Zwan (D66) legt zijn functie neer want hij kan niet voldoen aan het woonplaatsvereiste.
Opvolger: Rien Olijve (D66, later Nieuw Democraten).
Scheemda – gezondheid
Mw. I. Verkerk (GroenLinks) treedt af vanwege gezondheidsreden. Opvolger: de heer Bard Boon
(GroenLinks).
Schiedam – politiek – integriteit (1 wethouder)
Theo Schoenmakers (Leefbaar Schiedam) treedt af als gevolg van een onderzoek naar computergebruik
waarbij blijkt dat hij pornosites bezoekt. Opvolger: Marius Heijenk (Leefbaar).
Schipluiden – herindelingsverkiezingen
P. van den Berg (CDA), C. van der Kamp (CDA) en Hens Keijzer (PAK) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Delfland.
Van den Berg en Van der Kamp keren terug in het nieuwe college van de nieuwe gemeente.
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Schoonhoven – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
T. Ricken (GBS) wordt geconfronteerd met een motie van wantrouwen, houdt de eer aan zichzelf en treedt
af. Opvolger: Mario Deerenberg (GBG).
Simpelveld – persoonlijk
P. Packbier (Fractie Chris Thewissen) treedt af omdat het wethouderschap niet met zijn werk is te
combineren. Opvolger: Ryan Palmen (Groepering Burgerbelangen Simpelveld).
Skarsterlan – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Henk Lolkema (CDA) stapt op omdat hij geen politiek draagvlak meer heeft in de raad. Zijn stijl van
besturen past niet bij het dualisme, hij is gebrekkig in zijn informatievoorziening , overschrijdt de
budgetten en past zijn voorstellen niet aan de gestelde kaders van de raad aan. Opvolger: Bé de Winter
(CDA).
Stedebroec – politiek – verstoorde verhoudingen, herindeling (3 wethouders)
Ries Bruijn (GSB), Henk Flierman (CDA) en Els Winter-van Kampen (VVD) stappen op omdat het
draagvlak in de gemeenteraad voor een herindeling met buurgemeenten is geslonken. Bruijn volgt zichzelf
op terwijl de andere twee wethouders worden vervangen door: Th. Ligthart (OP) en J.P.C.J. van
Amersfoort (OP).
Stein – politiek – verstoorde verhoudingen, breuk raad (2 wethouders), breuk coalitie (3 wethouders)
H. Janssen (SPV) en E. van de Schoor (SPV) stappen op na een conflict in de raad. Dit vertrek leidt tot de
val van de coalitie met de overige wethouders P. Claessen (DOS), G. Coumans (PvdA) en L. Feij (DOS). Er
wordt een nieuwe coalitie geformeerd waarin DOS terugkeert met de wethouders P. Claessen en L. Feij.
PvdA’er Coumans wordt vervangen door M. Gommers-Melsen (D66). De SPV-wethouders worden
vervangen door H. Govers (CDA).
Terneuzen – persoonlijk
Jo Luijcks (CDA) treedt af als wethouder, hij kwam na de herindelingsverkiezingen nieuw als wethouder in
het college maar voelt zich niet thuis in de politiek. Opvolgster: Sien de Mol-Marcuse (CDA).
Tholen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
L. van Doorn (ABT) ziet het door een aantal persoonlijke dingen niet meer zitten in het wethouderschap.
Zijn fractie vindt dat andere partijen lokale partij Algemeen Belang Tholen niet serieus nemen. “Het heeft
geen zin om door te modderen”, zo zegt fractievoorzitter J. Boulogne in een toelichting op de keuze van
ABT om uit de coalitie te stappen. Opvolger: Erik Goossen (VVD).
Ubbergen – politiek – breuk coalitie (1 wethouder)
Hennie Driessen (C90) treedt af nadat zijn partij zich terugtrekt uit de coalitie. Aanleiding: CDA en PvdA
steunen het amendement van oppositiepartij Ubbergen Anders om geld te voteren voor de bouw van een
dorpshuis in Beek. Opvolger: Toon de Jong (Ubbergen Anders).
Veenendaal - politiek – projectverantwoordelijkheid, Carrington (1 wethouder)
Arie de Graaf (ChristenUnie) neemt de politieke verantwoordelijkheid voor de kwestie rond de Stichting
Freule Lauta van Aysma dat een slordige 10,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld heeft opgeslokt.
Opvolger: Dick Roodbeen (ChristenUnie).
Velsen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Floor Bal (Velsen Lokaal) treedt af. Eerst is er een motie van wantrouwen over het dossier Forteiland,
gevolgd door een motie tot ontslag. PvdA en CDA steunen de motie van de oppositie. Als gevolg daarvan
besluiten partijgenoten Lucas Achterbosch en Rutten uit solidariteit met Bal, die als enige een motie tot
ontslag aan de broek krijgt, op te stappen. Romeyn (CDA) en Korf (PvdA) blijven op hun post. Uiteindelijk
blijft Rutten wethouder, ook Achterbosch blijft wethouder. Opvolger van Bal wordt Gert Jan van der Hulst
(Velsen Lokaal).
Vianen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Suzanne Allard-De Greef (Platform Vianen) wordt gedwongen tot aftreden nadat zij geweigerd heeft een
raadsbesluit uit te voeren. Allard weigert de belangrijkste aanbeveling van crisisbemiddelaar Baris op te
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volgen: zij zou er goed aan doen na het ter beschikking stellen van een gedeelte uit haar portefeuille op te
stappen. Geen opvolging.
Vlagtwedde – politiek – breuk coalitie (2 wethouders)
Hilbrand Sinnema (CDA) en Klaas Mol (ChristenUnie) treden af na onenigheid in de coalitie over een ozbverhoging, die zijn oorzaak vindt in een vete tussen Sinnema en de derde wethouder Jouke Dijkstra
(PvdA). Opvolgers: Henk Klap (GBL) resp. R. van Dijk (VVD). Wethouder Jouke Dijkstra (PvdA) blijft in het
zadel.
Vlissingen – politiek – dualisme (1 wethouder)
Henk de Haas (PvdA) vertrekt wegens onvrede met het dualisme. Opvolger. Mevrouw P. Walrave (PvdA).
Waalwijk – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
De vier wethouders Piet van Steenoven (CDA), Jan van Baardwijk (Acht Kernen), L. van Boxtel (GB) en P.
van der Wiel (VVD) stappen op na tumult in de raad over de overschrijding van het IBOR-krediet
(december 2003). De VVD weigert nog langer het vertrouwen in het college uit te spreken. De wethouders
blijven demissionair op hun post en overleven vlak voor Kerst een nieuwe motie van wantrouwen.
Intussen wordt er gewerkt door CDA, Acht Kernen, Gemeentebelangen en Groen Linksaf aan een nieuwe
college, dat uiteindelijk in februari 2004 aantreedt. Van Steenoven en Van Baardwijk volgen zichzelf op
terwijl Van Boxtel en Van der Wiel worden vervangen door: Herman Bleekendaal (Gemeentebelangen) en
Barth van Eeten (LinksAf/werknemersfractie).
Waddinxveen – politiek – bestuurscultuur (4 wethouders)
De vier wethouders, Wiebrand Dijksterhuis (PCW), Dorenda Gerts (CDA), S. Barth-van den Hondel (D66)
en Titus van der Torren (WW), stellen hun posten beschikbaar in een bijzondere raadsvergadering waarin
het rapport van de Amsterdamse oud-burgemeester Ed van Thijn naar de bestuurscrisis in Waddinxveen
wordt besproken. Van Thijn is ingeschakeld nadat burgemeester Fedde Jonkman zich had ziek gemeld en
gemeentesecretaris I. Wijers na vijf maanden dienstverband ontslag nam. Van Thijn stelt vast dat een
aantal wethouders elkaar niet kon verdragen, dat er sprake was van een capaciteitsprobleem in het
ambtelijk apparaat en een te lang lopend en ambitieus centrumproject. Dit alles escaleerde ‘tot zeer
heftige bejegeningen’ en ‘tot een ernstige verstoring van de verhoudingen’. Van Thijn wordt als extern
informateur gevraagd een nieuw college te vormen. Drie van de opgestapte wethouders keren terug in het
nieuwe college. Titus van der Torren (WW) moet het veld ruimen en wordt vervangen door: Dick Lont
(PvdA).
Wateringen – herindelingsverkiezingen
J. Kleyberg (CDA), A. Meijer (VVD) en J. Prins (PvdA) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westland.
Zij keren niet terug in het nieuwe college.
Waterland – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
W. Krijgsman (W95) stapt op. Een week later volgen Mona Keijzer (CDA) en C. de Vries (ABW) zijn
voorbeeld. Aanleiding: de financiële consequenties van het realiseren van wijksteunpunten in Ilpendam,
Marken en Broek in Waterland. Opvolgers na langdurig gedoe: Fred Holthuis (GroenLinks), Brigitte Buis
(PvdA) en Frans Stouten (VVD).
Weesp – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Wim Renkema (VVD) neemt ontslag na conflict met de raad in verband met informatievoorziening.
Renkema wordt een solistische werkwijze verweten en hield volgens coalitiepartij CDA een belangrijk
punt achter over de grootschalige woningbouwdeal met Muiden en Noord-Holland, waardoor beide
stadjes er circa vijfduizend woningen bij krijgen. Opvolger: Dick Spel (GroenLinks).
Wieringermeer – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
De heer Arie Miedema (VVD) mist het vertrouwen van de coalitie in de raad en stapt op, hij wordt
opgevolgd door Henk van ‘t Kaar (VVD) en J. van den Bos (GBL).
Woerden – persoonlijk
De heer Anton Engering (CDA) gaat met pensionering op de datum waarop hij zelf bepaald heeft om te
stoppen. Opvolger: Wim Groeneweg (CDA).
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Woerden – persoonlijk
De heer J. IJpma (PvdA) heeft in 2002 een conflict met zijn eigen fractie over de bouw van het stadshart en
schrijft in 2003 een brief dat het wethouderschap hem niet meer bevalt. Opvolger: Johan Strik (PvdA).
Zwartewaterland – overlijden
Harry (H.W.) van der Linden (ChristenUnie) overlijdt onverwacht aan de gevolgen van een hartaanval op
26 januari 2003. Opvolger: Wolbert Meijer (ChristenUnie).
Zwolle – politiek – falende projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jaap Baarsma (PvdA), die al een motie van wantrouwen heeft overleeft, stapt in de zomer op na de
zoveelste fout van de gemeente in de kwestie Grand Café Lubeck die duidelijk wordt na een vernietigend
rapport over de gemeentelijke blunders die zijn gemaakt bij de bouw van een parkeerkelder waardoor het
plein voor het café nog steeds niet is opgeleverd. Opvolger: Martin Knol (PvdA).
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JAAROVERZICHT 2004 (2e volle jaar)
Aalsmeer - politiek – vertrouwensbreuk in coalitie (1 wethouder)
Theo van Kempen (Aalsmeerse Belangen) vertrekt nadat zijn fractie het vertrouwen in de coalitie verliest.
Aanleiding: een verschil van mening over het bouwen in het stadshart. Aalsmeerse Belangen voelt zich
niet gebonden aan het coalitieakkoord, zegt zelfs het vertrouwen op in VVD-wethouder Boom. Daarop
zeggen de andere coalitiefracties het vertrouwen op in AB. Geen opvolger.
Aalten – herindelingsverkiezingen
H. Kok (Progressief Beraad), G. van Lochem (CDA) en W. Winkelhorst-van Engeldorp (CDA) worden
demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Aalten.
Zij keren niet terug in het nieuwe fusiecollege van Aalten.
Almere – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Wim Faber (CDA) functioneert niet naar wens, het college ontheft hem van zijn portefeuille welzijn
waarop het CDA het vertrouwen opzegt in collegepartij Leefbaar Almere, die de kritiek verwoordde, en
stapt uit het college. Het college van Leefbaar, PvdA en Groen Links wordt uitgebreid met twee VVDwethouders: Douwe Halbesma en Henk Smeeman.
Almere – politiek – verhuisplicht (1 wethouder)
Jan Lankreijer (Leefbaar) neemt ontslag, omdat de raad vindt dat hij in Almere moet blijven wonen. Hij
wordt opgevolgd – in de slipstream van de collegewissel van CDA door VVD - door Vincent van der Velde
(Leefbaar).
Alphen aan den Rijn - politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Gerrit Willems (VVD) stapt op na een meningsverschil over de omvang van bezuinigingen en het gebrek
aan vertrouwen dat de Kadernota een goed resultaat oplevert. Zijn opvolger treedt drie maanden later
aan: Stan Lyczak (VVD).
Amsterdam – burgemeestersbenoeming
Geert Dales (VVD) wordt benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Opvolger: Frits Huffnagel.
Amsterdam – politiek – integriteit, breuk eigen fractie (1 wethouder)
PvdA-wethouder Rob Oudkerk verliest het vertrouwen van zijn eigen fractie na zijn bekentenis over
bezoeken aan prostituees op de tippelzone aan de Theemsweg. Hij wordt opgevolgd door Ahmed
Aboutaleb (PvdA).
Andijk – persoonlijk
P. Majolée (VVD) vertrekt met onmiddellijke gang om persoonlijke redenen, kort nadat hij is
geconfronteerd met een motie van wantrouwen in de raad vanwege een vertrouwensbreuk met de raad.
“Politieke redenen spelen geen enkele rol”, aldus Majolée. Opvolger, na de jaarwisseling: H. van den Doel
(VVD).
Angerlo – herindelingsverkiezingen
De wethouders A. Albers (Pak aan) en J. van Norel-Hansen (Gemeentebelang) worden demissionair
vanwege herindelingsverkiezingen voor nieuwe gemeente Zevenaar per 1 januari 2005.
Van Norel keert terug als wethouder in Zevenaar.
Apeldoorn – politiek – afspraak (1 wethouder)
Ronald Ober (VVD) vertrekt als gevolg van de politieke afspraak dat de PvdA zijn post halverwege
overneemt. Eppo Gutteling (PvdA) volgt hem op.
Appingedam – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Harry Ruben (PvdA) stapt op na een nieuwe tegenvaller in de exploitatie van sportcentrum Eelwerd. Zijn
opvolger is Piet Manning (PvdA).
Asten – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jos Mennen (Algemeen Belang) moet opstappen omdat hij op zijn eigen camping de wet overtreedt. Jan
Bosch volgt hem op.
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

Baarn – politiek – dualisme (1 wethouder)
Tinus Snyders (Hart voor Baarn) wordt ontslagen, omdat hij zich niet houdt aan de spelregels van het
dualisme. Hij weigerde op te stappen na een aanvaarde motie van wantrouwen. Annemiek Dercksen (Hart
voor Baarn) neemt zijn plaats in.
Barneveld – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jan-Willem Bakkenes (CDA) stapt op omdat de raad onvoldoende vertrouwen in hem heeft naar
aanleiding van een conflict over het verwerven van voldoende grond voor de nieuwbouwwijk Veller. Hij
wordt opgevolgd door Gerrit Tijmensen (CDA).
Bathmen – herindelingsverkiezingen
G. Brilman (Algemeen Belang) en A. Nikkels (VVD) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen per 1 januari 2005 en keren niet terug in het nieuwe college van de nieuwe
gemeente Deventer.
Bedum – gezondheid
P. Berghuis (CDA) treedt terug om gezondheidsredenen. Opvolger E. de Jong (CDA).
Bergen (NH) – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
De voltallige wethoudersploeg bestaande uit Jan Mesu (CDA), Leo Worm (VVD), Frans Zomers (VVD) en
Cees Zwakman (PvdA) wordt door de raad wegens een gebrek aan vertrouwen weggestuurd: de maat is
vol. Er komt een nieuwe coalitie met vier nieuwe wethouders: Gerrit Valk (PvdA), Else Trap
(Gemeentebelangen), Elfriede Assuchkewitsch (VVD) en Annemieke Schep (D66).
Bergh (Gld.) – herindelingsverkiezingen
E. Jongkind (PvdA), J. van Halteren (Progressief Bergh), W. Visser (PvdA) en F. Wissink (CDA) worden
demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe per 1 januari 2005 ontstane gemeente
Montferland.
W. Visser keert terug als nieuwe VVD-wethouder in het college van de nieuwe fusiegemeente. De rest
keert niet terug.
Beverwijk – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Het voltallige college met vijf wethouders komt ten val als gevolg van onderling wantrouwen. De PvdAwethouders Maarten Dijkshoorn en Ton Kooiman zeggen de samenwerking op met VVD-collega Frans
Koster. Dat leidt tot een motie van wantrouwen van de raad tegen het gehele college. De twee CDAwethouders Mosk en Hienkens worden belast met het bestuur. Zij verdwijnen definitief als PvdA,
GroenLinks en Democraten Beverwijk een nieuw college presenteren met respectievelijk de wethouders
Maarten Dijkshoorn, Ria Beens-Jansen en Karel Hazeveld.
Binnenmaas – politiek – dualisme (1 wethouder)
Jan Westerop (CDA) houdt ermee op. Dualisme speelt officieel geen rol, de oppositie weet wel beter.
Opvolger: Martin Barth.
Blaricum – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Carel Begeer (Hart van Blaricum) stapt op en volgt het voorbeeld van de in 2003 opgestapte partijgenoot
Blijdenstein. Begeer vertrekt pas nadat een nieuwe college is geïnstalleerd, op basis van de
informatieopdracht uitgevoerd door voormalig Gronings’ commissaris van de Koningin, Henk Vonhoff,
met twee nieuwe wethouders: Liesbeth Boersen (NBP) en Jan Heybroek (VVD).
Bleiswijk – persoonlijk
Hans Holdert (VVD) stapt op vanwege persoonlijke omstandigheden. Opvolger: J. Zuidema (VVD).
Borculo – herindelingsverkiezingen
Henk Goudbeek (PvdA) en H. Klein Willink (VVD) worden demissionair in verband met
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe per 1 januari 2005 ontstane gemeente Berkelland.
Goudbeek keert terug in het nieuwe fusiecollege van Berkelland. Klein Willink gaat niet over.
Boxmeer – gezondheid
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

M. Oudenhoven (VDB) stapt op vanwege gezondheidsredenen. Opvolgster: Hermien van den Brand (VDB).
Brunssum – politiek – kleurwisseling (1 wethouder)
Klaas Overdijk (SP) stapt over naar Lijst Borger en wil wethouder blijven. De raad pikt dat niet en stuurt
hem met een motie van wantrouwen de laan uit. De SP verdwijnt uit de coalitie; Overdijk wordt niet
vervangen.
Bunnik – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Dick Kaas (Perspectief 21) stapt op na een conflict in het college over bezuinigingen op de sport.
Opvolgster: Queenie Reesinck (Perspectief 21).
Buren – politiek – breuk eigen fractie, verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Co de Kam verliest het vertrouwen van zijn PvdA-fractie – verstoorde verhoudingen getekend door een
langslepend verschil van inzicht - en stapt op. Opvolger: de Nijmeegse oud-wethouder Wim Hompe
(PvdA).
Bussum – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
PvdA-wethouder Ilonka de Lange komt ten val vanwege de tekorten bij jongerencentrum Cameleon.
Adriaan Branderhorst (PvdA) neemt de portefeuille over.
Cranendonck – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
PvdA-wethouder Jan van Tulden stapt op nadat zijn eigen PvdA-fractie het vertrouwen in hem opzegt,
vanwege zijn financieel beleid en het ontstane miljoenentekort. Geen opvolger.
Culemborg - politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Drie wethouders en de burgemeester ruimen het veld. Burgemeester Annemiek van Vugt en wethouders
Jan Burger (SP) en Judith Ton (CDA) zeggen het vertrouwen op in hun collega Jur Marringa (PvdA), die
sinds zeven maanden ziek thuis zit. De politieke partijen trekken vervolgens hun steun aan het college in.
Burgemeester Van Vugt meldt zich ook ziek. SGP'er Frans Moree wordt waarnemend burgemeester. Er
komt 'een paarse coalitie met een groen randje' (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks). SP en CDA verdwijnen in
de oppositie. De vier nieuwe wethouders: Henk Wichgers (VVD), Lily Jacobs (PvdA), Willem-Jan Stegeman
(D66) en Jan Greeven (GroenLinks).
De Ronde Venen - politiek – vertrouwensbreuk raad (1 wethouder)
Dik Brouwer (SGP/ChristenUnie) kan zich niet verenigen met het raadsbesluit voor de vestiging van een
commerciële coffeeshop in Mijdrecht en stapt op. Geen opvolger.
De Wolden - politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
VVD-wethouder Frans Wemmenhoven stapt op omdat hij de raad niet heeft ingelicht over zijn omstreden
uitgave van 116 duizend euro voor het buitenterrein van het nieuwe gemeentehuis. Opvolgster: Liesbeth
Koster.
Delft - politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Meine Oosten (D66) stapt op. Volgens politieke afspraak neemt Christiaan Mooiweer (STIP) de fakkel
over.
Delfzijl - politiek - informatievoorziening (1 wethouder)
Jan Huisman (CDA) legt zijn functie neer vanwege de bibliotheekaffaire waarbij de raad informatie is
onthouden. Opvolger: de voormalige Groningse wethouder Bert Westerink.
Den Bosch – gezondheid
M. van Grunsven (Rosmalens Belang) treedt terug om gezondheidsredenen. Rosmalens Belang, de
grootste partij bij de verkiezingen, is inmiddels door afsplitsingen uiteengevallen en gereduceerd. De
coalitie van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks houdt een krappe meerderheid van 20 op 39 zetels en wil de
rit ongewijzigd uitzitten. Geen opvolging.
Den Haag – persoonlijk
Louise Engering (VVD) stopt ermee vanwege het aanvaarden van een betrekking door haar echtgenote in
Zuid-Afrika. Opvolgster: Else van Dijk-Staats (wethouder in Wassenaar).
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Den Haag - politiek – projectverantwoordelijkheid – 1 wethouder
Arend Hilhorst (PvdA) stapt op nadat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem heeft verloren, vanwege de
crisis rond de verkoop van NV Woningbeheer, een bedrijf voor woningverbetering. Opvolger: de ZuidHollandse gedeputeerde Marnix Norder.
Den Haag - burgemeestersbenoeming
Bas Verkerk (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in Delft. Opvolger: Pieter van Woensel (VVD).
Deventer – herindelingsverkiezingen
Per 1 januari 2005 wordt Deventer met Bathmen heringedeeld. Als gevolg daarvan worden de wethouders
I. Adema (VVD), B. Doornebos (PvdA), J. Fleskes (PvdA) en G. Hiemstra (CDA) demissionair.
Zij keren na nieuwjaar terug in het nieuwe college. J. Dirksen-Bloemenkamp (Algemeen Deventer Belang)
gaat niet over naar het nieuwe college.
Didam – herindelingsverkiezingen
T. Kok (CDA), J. Rasing (CDA) en J. van Vuuren (PvdA) worden vanwege herindelingsverkiezingen voor de
nieuwe gemeente Montferland demissionair.
Alleen Van Vuuren keert na 1 januari 2005 terug als wethouder in Montferland.
Diemen - politiek – financieel beleid (1 wethouder), 4 wethouders (verstoorde verhoudingen)
Steven Dijk (PvdA) stapt op na een motie van wantrouwen die het haalt door veranderde politieke
verhoudingen als gevolg van afsplitsingen in de raad. Han Pontman (Democraten Diemen) vertrekt, nadat
hij het vertrouwen heeft verloren vanwege een slordige begroting. De andere drie wethouders, Nico
Portegijs (PvdA), Ton Schipper (CDA) en Rosali Herder (Leefbaar Diemen) nemen de zaken waar.
Uiteindelijk wordt een nieuw college benoemd met vier wethouders van buiten: Hanneke van Wel-Karbet
(CDA), René Versloot (Democraten Diemen), Aad Rood (Belangen Diemenaren/Liberaal Groen Diemen) en
Leo Worm (VVD).
Dinxperlo – herindelingsverkiezingen
H. Doornink (Gemeentebelangen) en W. Seesing (CDA) worden demissionair als gevolg van de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Aalten.
Zij keren geen van beiden terug in het nieuwe college en verdwijnen dus van het toneel.
Doetinchem - politiek – breuk in college (1 wethouder)
Henk Wubbels (PvdA) stapt als wethouder op omdat hij zich onvoldoende gesteund voelt door zijn CDAcollega's Jan Keuzenkamp en Florentz Ernst bij de verzelfstandiging van het Rietveld Lyceum. Opvolgster:
Loes van der Meijs-van de Laar (VVD).
Doetinchem – herindelingsverkiezingen
F. Ernst (CDA), J. Jenniskens-Hellegers (VVD), B. Keuzenkamp (CDA), L. van der Meijs-van de Laar (VVD)
worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Doetinchem.
Na de verkiezingen en coalitievorming treedt een nieuw college aan met R. de Redelijkheid (PvdA), Otwin
van Dijk (PvdA), K. Huijnk (GroenLinks) en R. Blom (D66).
Doorn – politiek - dualisme (1 wethouder), resp. projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Eerst vertrekt wethouder Henk Brandenhorst (GroenLinks/PvdA) uit onvrede met het dualisme. Hij
wordt opgevolgd door Aloïs van Spaandonk (GroenLinks/PvdA). Daarna stapt VVD-wethouder Cees
Berkhout op. Hij kwam onder vuur te liggen vanwege zijn rol bij het ontslaan van de conciërge van de
openbare basisschool. Zijn opvolgster wordt Betty van den Bosch-van der Heide (VVD).
Drimmelen - politiek - integriteit (1 wethouder)
Peter Moerenhout (PvdA/Mayse Partij) stapt op. Aanleiding: anonieme beschuldigingen over financieel
gekrakeel met belastingdienst en het UWV waardoor zijn integriteit ter discussie staat. Geen opvolger.
Dronten - politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), breuk in de coalitie (4 wethouders)
VVD-wethouder Jaap Holthuis stapt op omdat coalitiepartij PvdA het vertrouwen in hem opzegt over de
portefeuille Meerpaal. Partijgenoot Annie Haverkort vertrekt uit solidariteit. Het college met de andere
drie wethouders Bauke Braaksma en Jan Westmaas (beiden CDA) en Hillebrand Koning (PvdA) wordt
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demissionair. Wethouder Koning (PvdA) verdwijnt definitief na de formatie van een nieuw college waarbij
Holthuis en Koning zijn vervangen door Siebe de Graaf (ChristenUnie) en Gerrit Stegeman (VVD).
Eibergen – herindelingsverkiezingen
Wethouders A. Bos (PvdA), M. Bouwmeesters (CDA) en J. Ormel (CDA) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen per 1 januari 2005.
Zij keren niet terug in het college van de nieuwe gemeente Berkelland.
Eindhoven - politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
CDA-wethouder Paul van der Grinten stapt op omdat de raad met uitzondering van zijn eigen partij er
geen vertrouwen in heeft dat hij het cultuurbeleid in de stad van de grond krijgt. Opvolger: Tiny van Eerd.
Enkhuizen – politiek - wethouderscrisis wordt collegecrisis - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder),
verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Dirk van Pijkeren (ChristenUnie/SGP) stapt op na een aangenomen motie van afkeuring over zijn
peuterspeelzaalwerkbeleid. De voortzetting van het college komt daarmee op het spel te staan. Als een
zakencollege onhaalbaar blijkt, dienen de wethouders Herman Bode (PvdA) en Jan Franx (Nieuw
Enkhuizen) hun ontslag in. Zij fungeren eerst als demissionair en later toch als zakencollege dat de rit
moet uitzitten.
Etten-Leur – burgemeestersbenoeming
Rianne Donders-de Leest (CDA) wordt op 1 september 2004 burgemeester van Geldrop-Mierlo. Opvolger:
J. van Alphen (CDA).
Gendringen – herindelingsverkiezingen
J. Freriks (PvdA), J. Löverink (CDA) en A. Nijman (CDA) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe per 1 januari 2005 ontstane gemeente Oude IJsselstreek.
Freriks wordt wethouder in de nieuwe gemeente, Loverink en Nijman keren niet terug.
Gennep – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Arno Janzen (PvdA) treedt af omdat hij de steun van het college verliest bij het verdedigen van zijn
onderzoeksrapport over het mislukte begrotingsproces. Opvolgster: Mariet Seegers (PvdA).
Goirle – politiek – integriteit (4 wethouders)
Tjeerd de Vries (VVD) stapt op nadat bekend wordt dat de gemeente drie onrechtmatige
bouwvergunningen aan hem heeft verleend. Zelf zegt De Vries op te stappen vanwege bedreigingen aan
zijn adres. De andere drie wethouders Henk van Boxtel (GroenLinks), Jan Schellekens (Lijst Riel-Goirle) en
Sjef Verhoeven (Lijst Riel-Goirle) dienen hun ontslag in tijdens de raadsvergadering in verband met twee
affaires over onterecht verleende bouwvergunningen. Zij handelen de lopende zaken af in Goirle, waar
‘een kwalijke geur van geritsel en gesjoemel’ opstijgt, tot informateur Frans Slangen een zakencollege
maakt met twee wethouders: de Tilburgse oud-wethouder Ruud van Eijkeren (PvdA) en het Tilburgse
oud-CDA-raadslid Jan Hoedemaker.
Gorssel – herindelingsverkiezingen
H. Berends (CDA), A. Heuvelink (PvdA), P. Schrijver (VVD) worden demissionair omdat Gorssel vanwege
herindeling per 1 januari 2005 ophoudt te bestaan en opgaat in de nieuwe gemeente Lochem.
Zij keren niet meer terug in het college van de nieuwe fusiegemeente Lochem.
Gouda – politiek – dualisme (1 wethouder)
PvdA-wethouder Jaap Warners gooit de handdoek in de ring. Hij kan niet uit de voeten met het dualisme.
Zijn opvolger is Siebe Keulen.
Graft-de Rijp – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Rob Deckwitz (PvdA) stapt op na breuk in de coalitie over het nieuwe streekplan. Opvolger: George du
Pont (VVD).
Groenlo – herindelingsverkiezingen
H. Gerrits (PvdA) en A. Huurneman (Actie Centrum Groenlo) worden demissionair vanwege de
herindeling per 1 januari 2005 tot de nieuwe gemeente Groenlo/Oost Gelre.
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Gerrits komt terug in het nieuwe college van Groenlo/Oost-Gelre.
Groesbeek – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Theo Giesbers (VOLG) stapt op omdat coalitiepartners CDA, GroenLinks en VVD geen vertrouwen hebben
in zijn fractie. Jan Poelen (CDA) vertrekt omdat de coalitie het vertrouwen heeft verloren. Er komt een
nieuw college met Theo Giesbers (VOLG - Voor Openheid en Leefbaar Groesbeek), Sjaak Thijssen
(Groesbeekse Volkspartij) en Sjaak Kamps (PvdA). M. ten Doesschate (VVD) en H. Marsman (GroenLinks)
worden als gevolg van de crisis vervangen door Sjaak Thijssen (GV) en Sjaak Kamps (PvdA).
Groningen – politiek – breuk eigen fractie, projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
PvdA-wethouder Wicher Pattje stapt op nadat zijn eigen fractie met een motie van wantrouwen heeft
gedreigd over de financiële problemen bij de welzijnsstichting Wing. Opvolgster: José van Schie (PvdA).
Haarlem – persoonlijk
T. de Lange (PvdA) vertrekt om persoonlijke omstandigheden. Opvolger: Maarten Divendal (PvdA).
Halderberge – overlijden
Kees Pertijs (GB) overlijdt op 27 januari 2004. Opvolger: J. van Hoek (GB).
Hardenberg – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Max Westbroek (VVD) treedt af omdat de raad hem dreigt weg te stemmen wegens het uitblijven van de
bibliotheeknota. De VVD is nodig voor een meerderheid; post wordt door college wegbezuinigd. Geen
opvolger.
Haren – burgemeestersbenoeming
Fijke Liemburg (PvdA) wordt benoemd tot burgemeester in Menterwolde. Opvolger: A. Toxopeus (PvdA).
Hardinxveld-Giessendam – overlijden
Gerrit Jansen (CDA) overlijdt, opvolger: J. Huisman (VVD).
Harenkarspel – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Margriet Tijm-Carnas (CDA) dient haar ontslag in vanwege een politiek meningsverschil nadat er
problemen zijn ontstaan bij de sector Maatschappelijke Zaken van de gemeente. Opvolger: Peter
Hoogenbosch (CDA).
Heerde – gezondheid
W. Oosterhof (VVD) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolgster: L. Slobbe-van der Waal (VVD).
Heerlen – politiek – projectverantwoordelijkheid (2 wethouders)
SP-wethouders Riet de Wit-Romans en Peter van Zutphen verlaten het college na een meningsverschil in
de coalitie over het realiseren van een vierde opvangplaats voor verslaafden in de stad. De SP, tweede
partij van Heerlen, gaat de oppositie in. Geen vervangers.
Heeze-Leende – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), breuk met burgemeester (1 wethouder),
verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Frans Maas (Frans Maas voor Oud en Jong) vertrekt onder zware druk van de coalitiepartijen die het
vertrouwen in hem hebben verloren. Er komt geen opvolger. Diane Kerkhofs (VVD) vertrekt vanwege een
hoog opgelopen ruzie met burgemeester Noor Planje. Kerkhofs vindt de financiële onderbouwing van
gemeentelijke plannen onvoldoende. Een onderzoeksrapport stelt haar in het gelijk, waarop de raad met
een motie van wantrouwen burgemeester Planje en wethouder Noorman (CDA) naar huis stuurt. Planje
meldt zich ziek. Noorman vertrekt pas na een tweede motie van wantrouwen. Er komen drie wethouders
van buiten: Wilma Delissen (VVD), Harrie Nuijten (PvdA) en Jan Balkenstein (Fractie Balkestein).
Heeze-Leende – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Harry Nuijten (PvdA) stapt op onder druk van de raad nadat bekend is geworden dat hij in de race is voor
het burgemeesterschap van Alphen-Chaam. Zijn opvolger is Theo Maas (CDA).
Hengelo (GLD.) – herindelingsverkiezingen
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

H. van Petersen (PvdA) en H. Waarlo (CDA) worden demissionair omdat hun gemeente wordt opgeheven
en fuseert per 1 januari 2005 tot de nieuwe gemeente Bronckhorst.
Zij keren niet terug.
Hilversum – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (4
wethouders)
Gerben Karssenberg (CDA) wordt verantwoordelijk gehouden voor de gouden handdruk voor de
vertrokken gemeentesecretaris Slooijer. Zijn partij laat daarop het college ten val komen. Ook de overige
vier wethouders (Henny Borstlap PvdA, Patrick van den Brink CDA en beiden Leefbaar wethouders Karen
Heerschop en Niek Kreugel) worden demissionair. De collegecrisis eindigt als Leefbaar Hilversum en de
PvdA het eens worden over voortzetting van de coalitie met het CDA. Karssenberg wordt vervangen door
Ed Reijn (CDA).
Hilversum – gezondheid
Henny Borstlap-van den Bosch (PvdA) moet om gezondheidsredenen stoppen. Opvolger: Ben Hammer
(PvdA).
Hummelo en Keppel – herindelingsverkiezingen
G. Minkhorst (CDA) en Dick Nas (PvdA) worden demissionair vanwege de opheffing van Hummelo en fusie
tot de nieuwe gemeente Bronckhorst.
Alleen Nas wordt wethouder in de nieuwe gemeente.
IJsselstein – politiek – gebrekkige informatievoorziening (3 wethouders)
De gemeenteraad stuurt de wethouders Theo Metaal (VVD), Bert Kamminga (D66) en Ton Kwakkel (CDA)
vlak voor Kerst weg vanwege de gebrekkige informatievoorziening over openstaande kredieten. Na een
lange bestuurscrisis waarbij burgemeester Wijte ook het hoofd moet buigen treedt pas in 2005 een nieuw
college aan met Hans Lappee (GroenLinks), Jan Klomp (CDA), Mieke Overkamp (PvdA) en Kees van
Kranenburg (ChristenUnie).
Kampen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Marinus van Pijkeren (ChristenUnie) stapt op wegens kritiek op zijn functioneren na de 'Roggebotaffaire',
de verkoop van een pand met verrotte vloeren aan restaurant De Roggebot. Opvolger: Jan Kattenberg
(ChristenUnie)
Korendijk – overlijden
Cees Molendijk (SGP) overlijdt. Opvolger: J. Boogaard (SGP).
Landgraaf – persoonlijk resp. politiek – vertrouwensbreuk coalitie (1 wethouder) – verstoorde
verhouding (1 wethouder)
Hans Erfkemper (GBBL) neemt ontslag als wethouder en stelt voor dat namens zijn partij twee parttimers
hem vervangen. Dat leidt tot een conflict in de coalitie waardoor zijn partijgenoot Rob Silvertand
(Gezamenlijke Burgerbelangen Landgraaf) het veld moet ruimen. Nieuwe wethouder wordt Sjef Horbach
(Progressief Landgraaf).
Leersum – politiek – vertrouwensbreuk burgemeester (1 wethouder)
Hennie Kemner (VVD) kondigt zijn vertrek aan omdat hij niet kan samenwerken met de solistisch
optredende burgemeester Feith. Opvolger: Wim Hartemink.
Leiden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Mohammed Rabbae (GroenLinks), terug van ziekteverlof, legt zijn functie om politieke redenen neer. Zijn
positie was onhoudbaar geworden wegens fouten bij het opzeggen van een Leidse cao voor mensen met
een gesubsidieerde baan in het kader van de WIW. Die fouten werden tijdens de afwezigheid van Rabbae
gemaakt, maar hij nam zijn verantwoordelijkheid. Opvolger: Wim de Boer (GroenLinks), die Rabbae
tijdens diens ziekteverlof ook al had vervangen.
Leiderdorp – politiek – financieel, projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Arie Roest (CDA) dient zijn ontslag in na een forse kostenoverschrijding bij de verbouwing van een school.
Er komen twee parttime CDA-wethouders: Bert van der Does en Wim Laman.
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Leidschendam-Voorburg – burgemeestersbenoeming
Hans Beenakker (VVD) wordt per 16 september 2004 benoemd tot burgemeester van het Brabantse
Asten. Opvolger: T. Zwartepoorte (VVD).
Lichtenvoorde – herindelingsverkiezingen
B. Hooglugt (Gemeentebelangen), A. Hulshof (CDA) en F. van Lochem (CDA) worden demissionair
vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Groenlo/Oost Gelre.
Alleen Hulshof keert terug in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente.
Liemeer – gezondheid
Mevrouw J.B. Sikkel-van Sintmaartensdijk (CDA) treedt af vanwege gezondheidsredenen. Opvolgers: L.
Bos (CDA) en P. Melzer (VVD).
Littenseradiel – gezondheid
Cor van Beek (CDA) meldt zich ziek waarna zijn gezondheid hem dwingt te stoppen als wethouder.
Opvolger: Meint Jelsma (CDA).
Lochem – herindelingsverkiezingen
Wethouder A. Pompe (Gemeentebelangen), Loo (VVD) en Hungerink (CDA) worden demissionair
vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Lochem.
Pompe keert terug in de nieuwe coalitie. Loo en Hungerink niet, Loo wordt fractievoorzitter voor de VVD
en Hungerink keert niet meer terug.
Losser – gezondheid
J. Nijhuis (CDA) kondigt eind februari aan om half maart om gezondheidsredenen zijn wethouderschap
neer te leggen. De wethouder van financiën die onder vuur lag vanwege de slechte financiële positie van
Losser wil weer terug in het onderwijs. Op een bijeenkomst van burgers was er door inwoners voor
gerekend dat er voor 10,3 miljoen euro over de balk is gegooid: verbouwing gemeentehuis (1,1 miljoen),
Laga (1,3 miljoen), Top Craft (1,84 miljoen), Luttermolen (4,6 miljoen), Drienerwoold (1,5 miljoen) en
zwembad (0,85 miljoen). ‘Op 23 duizend inwoners een bedrag van 450 euro per persoon’. Nijhuis
verdwijnt van het toneel.
Losser – politiek – financieel wanbeleid (3 wethouders)
Wethouders T. Bekke (CDA), A. Klaver (GB) en E. Koopmans (VVD) komen met burgemeester Netty van
den Nieuwboer-Lagenkamp ten val nadat de raad het vertrouwen opzegt in het college vanwege een
financieel debacle rondom de organisatie van de Laga, de Landesgartenschau, een soort Keukenhof met
culturele activiteiten. Waarnemend burgemeester wordt Alex Bolhuis. CDA en Burgerforum vormen een
nieuw college met wethouders André Winkelman (CDA) en Toon Pijnappel (Burgerforum).
Maasbree – politiek – dualisme (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
CDA-wethouder Giel Keulen stapt op. Hij wil niet werken als 'een marionet in de poppenkast van de raad'.
De coalitie van CDA en MB (Maasbree/Baarlo) komt hierdoor ten val. Wethouder Lei Willems (MB) moet
vertrekken. De nieuwe coalitie levert drie wethouders: Wim Hermans (CDA), die zichzelf opvolgt, Fred
Peeters (PvdA) en Arno Janssen (Demokratische Samenwerking).
Maassluis – burgemeestersbenoeming
J. Koen (CDA) wordt op 16 januari 2004 benoemd tot burgemeester van Zederik. Opvolger: J. de Visser
(CDA).
Maastricht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Marina Mesman (PvdA) stapt op, omdat zij er niet in slaagt haar beleid conform haar wensen uit te voeren.
Opvolger: Jacques Costangs (PvdA).
Maastricht – persoonlijk – drankgebruik
Piet Keijmis (CDA) treedt af – onder druk van burgemeester Gerd Leers (CDA) – vanwege herhaaldelijk
drankgebruik. Geen opvolging.
Muiden – politiek – projectverantwoordelijkheid (3 wethouders)
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De drie wethouders Cees Leupen (PvdA), Dick Schulp (CDA) en Hans van der Steen (D66) geven de pijp
aan Maarten vanwege de weerstand tegen de bouwplannen voor de Bloemendalerpolder en het KNSFterrein. Burgemeester Harry Smith blijft alleen achter. Pas vier maanden later is er een nieuw college op
basis van een nieuwe driepartijencoalitie met de wethouders Flip de Groot (D66), Eric Mackay (VVD) en
Jaap Meijer (CDA).
Nederlek – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
VVD-wethouder Nel van Halewijn stapt op onder dreiging van een motie van wantrouwen van de raad
vanwege een gat van zeshonderdduizend euro in de begroting. Opvolger: Jelle de Jong.
Neede - politiek – financieel beleid (2 wethouders)
G. Luttikholt (CDA) en H. Wensink (PvdA) treden af na een motie van wantrouwen vanwege
budgetoverschrijding gemeentewerf en brandweerkazerne. Opvolgers: Warlé (Wij goat vor Nee) en Henk
Klanderman (Gemeentebelangen).
Neede – herindelingsverkiezingen
De wethouders P. Meijlis (VVD), Warlé (Wij goat vor Nee) en Henk Klanderman (Gemeentebelangen)
worden demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Berkelland.
Zij keren niet terug in het nieuwe fusiecollege.
Neerijnen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
VVD-wethouder Machiel den Besten stapt op na kritiek van coalitiepartner PvdA. Onduidelijkheid over de
financiën en een slecht functionerend ambtelijke organisatie, waarvoor de burgemeester
verantwoordelijk is, vormen met een gesprek van PvdA met oppositiepartij CDA de aanleiding voor de
VVD om het vertrouwen in de PvdA op te zeggen. VVD met CDA en SGP zeggen het vertrouwen op in
burgemeester Ton Jansen. PvdA-wethouder Aart Kusters overweegt de eer aan zichzelf te houden;
burgemeester Jansen wil blijven. De crisis wordt opgelost en de oude coalitie van VVD en PvdA keert
terug. Aart Kusters blijft PvdA-wethouder. De VVD krijgt twee parttime wethouders: Rein Verdijk en
Aletta van Noord.
Niedorp – politiek – verstoorde verhoudingen – 1 wethouder
Jan Mastemaker (PvdA), de langstzittende wethouder van Noord-Holland, moet het veld ruimen na een
motie van wantrouwen van de raad. Buitenstaander Wim Cool wordt uit 34 sollicitanten door de raad als
opvolger benoemd.
Nieuwerkerk aan den IJssel - gezondheid
Wethouder A. Volder-van Holst (VVD) treedt terug om gezondheidsredenen. Opvolgster: Tamara Venrooyvan Ark (VVD).
Noordwijk – politiek – integriteit (2 wethouders)
Gerard Duijndam en Peter van Bockhove (beiden Noordwijk Totaal) treden af na een rapport over de
bouwpraktijken in de badplaats en intern geruzie. Opvolger wordt Ton van Rijnberk namens de
samenwerkende partijen PvdA/GroenLinks/D66, naast de zittende wethouders Piet Barnhoorn en Gerben
van Duin (die overstapt van CDA naar Verenigd Noordwijk).
Oosterhout – persoonlijk
Jim Krijnen (Gemeentebelangen) stopt als wethouder. De voormalige marketeer loopt stuk op een gebrek
aan politieke kwaliteiten. Opvolger: Jan Boers (Gemeentebelangen).
Oostzaan – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Lennart van der Linde (VVD) moet opstappen na een motie van wantrouwen over de bouw van het
nieuwe gemeentehuis. Twee opvolgers nemen het van hem over: Theo Smit (Gemeentebelangen) en Rob
Monen (Groen Links). Taams (PvdA) volgt zichzelf op in de nieuwe coalitie.
Oud-Beijerland – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Collegepartij BINT stapt uit de coalitie vanwege de afspraken over de ontwikkeling van de Hoeksche
Waard en veroorzaakt daarmee de val van de coalitie. BINT, PvdA en VVD vormen een nieuw college en
dat betekent het vertrek van de wethouders Ton Admiraal (SGP), Annettie van Hemert (BINT, die terug
mag komen), Gerrit de Man (CDA) en John Stuurman (D66). Admiraal wordt opgevolgd door L. Gobel-den
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Hoed (VVD) en De Man door M. Goldschmeding-Vlaar (PvdA). Er is daarmee een volledig vrouwelijk
college te meer daar de waarnemend burgemeester oud-minister Tineke Netelenbos is.
Ouderkerk aan den IJssel – politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Gerda van Adrichem (VVD) legt met onmiddellijke ingang haar functie neer vanwege het ontbreken van
steun van haar eigen fractie voor haar beleid voor een multifunctioneel gebouw in Gouderak. Opvolger:
Leen van Winden (PvdA).
Oudewater – politiek – dualisme (1 wethouder)
Klaas Knol (Onafhankelijken) stopt er na achttien jaar wethouderschap mee. Het dualisme lijkt de
belangrijkste reden daarvoor. Opvolger: Han Heijnen.
Raalte – politiek – financieel beleid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Gerrit-Jan Gorter (Gemeentebelangen) stapt op nadat zijn partij het vertrouwen opzegt in het college.
Aanleiding: Gemeentebelangen wil in een tijd van bezuinigingen niet meewerken aan een uitgave van 6
ton voor parkeerbeleid. De twee overgebleven CDA-wethouders, Jos Elshof en Joke Stegeman-van der
Veen stellen hun zetels ter beschikking. Wel handelen zij de lopende zaken af. Gorter wordt opgevolgd
door Jean Paul Gebben (VVD) en Egbert Baarsma (Lokaal Alternatief). Stegeman en Elshof volgen zichzelf
op.
Reeuwijk – persoonlijk
De 70-jarige J. van Dijk (VVD), die bij de verkiezingen al aankondigde te willen vertrekken, stapt op. Hij
gaat met pensioen. Opvolger: dijkgraaf van de Oude Rijnstromen, J. Panman (VVD).
Reimerswaal – politiek – dualisme (1 wethouder)
Martien van Overloop (Bewoners Belangen Reimerswaal) dient ontslag in uit onvrede met dualisme.
Opvolger: Cees Knuit (PvdA).
Renkum – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Joop Verheij (CDA), Theo Beneder (GroenLinks) en Chris van Waveren (D66) dienen hun ontslag in omdat
zij zich onvoldoende gesteund voelen door de raad. De smalle basis – twaalf om elf raadszetels – onder de
coalitie om een bezuinigingsbeleid te voeren, valt helemaal weg als een van de GroenLinks-raadsleden
haar fractie verlaat. Bijna drie maanden later wordt een nieuw college van VVD, GroenLinks, PvdA en D66
benoemd met vier wethouders van buiten: Francisca Ravestein (D66, oud-raadslid in Rotterdam en exKamerlid), Dirk van Uitert (ex-Statenlid GroenLinks Gelderland), Erik Heinrich (VVD, directeur van een
handelsfirma) en Nico Peek (PvdA, directeur van een adviesbureau).
Reusel-De Mierden – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Het voltallige college met de drie wethouders Jan Dierckx (VVD), Annemarie Hol (Verontruste Burgers
Reusel-De Mierden) en Jan Zandstra (PvdA) biedt zijn ontslag aan nadat de PvdA het vertrouwen opzegt in
de coalitiepartners VBR en VVD. De verhoudingen zijn verstoord. Er komt een nieuw college met Jan
Zandstra (PvdA, die terugkeert) en twee nieuwe wethouders: Jan van de Sande (CDA) en Toon Antonis
(Samenwerking).
Rheden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
De ervaren wethouder Ap Lammers (VVD) stapt op omdat hij het vertrouwen verliest van de raad. Hij
weigert zich te verdedigen in de kwestie Werk en Scholing. Zijn opvolger is Johan Hollemans (VVD).
Rijnsburg – burgemeestersbenoeming
Floris Vletter (GBR) wordt per 15 februari 2004 benoemd tot burgemeester van Wervershoof. Opvolger:
W. de Mooij (GBR).
Rijnsburg – andere politieke werkkring
De heer I. Mostert (ChristenUnie) wordt benoemd tot wethouder in Katwijk. Opvolger: J. de Mooij
(ChristenUnie).
Roermond – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
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GroenLinks-wethouder Peter de Boer stapt samen met zijn fractie uit de coalitie. Wim Kemp wordt voor
nieuweling CDA de nieuwe wethouder in het college met VVD, PvdA en D66. Aanleiding voor het vertrek
van GroenLinks was de mislukte oprichting van de verzelfstandigde intergemeentelijke sociale dienst.
Rotterdam – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Rabella de Faria (Leefbaar Rotterdam), verantwoordelijk voor veiligheid, treedt af nadat zij het
vertrouwen verliest van haar eigen fractie. Een advertentie levert Marianne van den Anker als nieuwe
wethouder voor Leefbaar op.
Rotterdam – burgemeestersbenoeming
Sjaak van der Tak (CDA) wordt per 1 september 2004 benoemd tot burgemeester van de nieuwe
gemeente Westland. Opvolger: Leonard Geluk (CDA).
Rucphen – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Jacqueline Vermunt (CDA) stapt op omdat haar eigen fractie het vertrouwen in het beleid van het college
heeft verloren. Ze wordt niet vervangen en de rest van de coalitie en college gaat door.
Ruurlo – herindelingsverkiezingen
De heer A. Abbas (PvdA) en M. Dijkman (CDA) worden demissionair vanwege herindeling.
Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Berkelland keren zij niet terug in het nieuwe college.
Schiedam – persoonlijk
De tussentijds aangetreden Marius Heijenk (Leefbaar) stopt omdat het politieke bedrijf hem niet ligt.
Opvolger: Hans Meijer (Leefbaar).
Schiedam – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Het opstappen van Leefbaar-wethouder Marius Heijenk, die slechts negen maanden wethouder was, zorgt
voor een langdurige bestuurscrisis. Een opvolger wordt niet direct gevonden. De andere drie wethouders
(Henk Jan Habermehl (GBS), Christine Lepidis (CDA) en Ton de Swart (VVD)) stellen hun portefeuilles ter
beschikking nadat Leefbaar met een motie dreigt. De oude coalitie wordt na maanden onderhandelen in
ere hersteld: drie van de vier wethouders keren terug; alleen Heijenk wordt voor Leefbaar vervangen
door Hans Meijer.
Schouwen-Duiveland – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
Nobelgate, een project met dure archeologische opgravingen, luidt de val in van alle wethouders: Ger van
de Velde-De Wilde (VVD), Gert-Jan van der Salm (PvdA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) en Joost van Felius
(Alert!). Zij worden opgevolgd door buitenstaander Ton Croné (VVD) en de raadsleden Wijnand Renden
(PvdA), Roel van der Wekken (CDA), Gilles Houtekamer (SGP).
Sint Anthonis – persoonlijk
Harry (H.A.M.M.) van Heijster (SWZ) treedt af om persoonlijke redenen. Opvolgster: Roos AbenBellemakers (SWZ).
Slochteren – burgemeestersbenoeming
Eric ter Keurs (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in Leeuwarderadeel. Opvolgster: Sigrid Sengers
(VVD/Algemeen Belang).
Smallingerland – politiek – vervanging volgens afspraak (1 wethouder)
Wethouder I. Pultrum (PvdA) vertrekt conform de afspraak tijdens de raadsverkiezingen om halverwege
de periode op te stappen. Opvolger: C. Kuipers (PvdA).
Sneek – persoonlijk
F. Middelhoff (CDA) vertrekt zoals afgesproken met pensionering. Opvolger: J. Bargboer (CDA).
Steenderen – herindelingsverkiezingen
Wethouders A. Baars (CDA) en H. van Rooij (PvdA) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Bronckhorst.
André Baars gaat over naar het nieuwe college, Van Rooij keert niet terug.
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Tiel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan Litjens (CDA) stapt op omdat hij niet kan werken met collegepartners en coalitiepartij Pro Tiel. Litjens
wordt verweten dat hij slecht communiceert met de politiek en de Tielse inwoners. Opvolgster: Marianne
Matser (CDA).
Twenterand – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
PvdA-wethouder Dick Netters stopt er mee nadat zijn eigen fractie en het CDA kritiek hebben op zijn
beleid en het gebrek aan luisterend vermogen. Hij wordt opgevolgd door Hidde Visser.
Uden – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
De coalitie van CDA, VVD en Jong Uden valt tijdens de raadsvergadering uiteen. De wethouders Rens van
Loon, Hidde Nota (beiden CDA) en Marnix Bakermans (Jong Uden) dienen hun ontslag in. Oorzaak van dat
ontslag lag volgens de wethouders in een zware VVD-interpellatie over de uitzetting van familie Selten in
Odiliapeel uit hun wachthuisje. VVD-wethouder Toon Biemans blijft zitten, maar de raad ontslaat hem een
maand later. Zijn plaats in het college wordt ingenomen door Martien van Kessel van Leefbaar Uden. De
wethouders van CDA en Jong Uden worden herbenoemd.
Urk – gezondheid
M. Oost-De Boer (CDA) legt het wethouderschap vanwege gezondheidsredenen neer. Zij wordt opgevolgd
door partijgenoot K. Kramer.
Velsen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Lucas Achterbosch (Velsen Lokaal) treedt af omdat hij te weinig draagvlak heeft in de gemeenteraad. “We
kwamen tot de conclusie dat de doelen die we willen bereiken beter te realiseren zouden zijn zonder
Lucas'', aldus VL-partijvoorzitter Vos. Heemskerker Ton Maks neemt het over.
Venlo – andere zakelijke werkkring
P. Stelder (CDA) wordt directeur van Corporatie Antaris in april 2004. Opvolger: oud-Kamerlid Frans
Wolters.
Venray – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Frits Ruyten (Lokaal Aktief) dient zijn ontslag in om zijn promotie te voltooien kort nadat hij bijna was
weggestuurd door de raad. Zijn partij wil dat een nieuwe wethouder Lokaal Aktief nieuw elan en smoel
geeft zodat de partij niet meer wordt gezien als een fractie die de coalitie aan een getalsmatige
meerderheid helpt. Van een motie van afkeuring tegen Ruyten komt het niet omdat de burgemeester als
raadsvoorzitter de vergadering sluit. Kort daarvoor was een motie van afkeuring van het CDA jegens
PvdA-wethouder M. Emonts aangenomen. Het CDA wilde daarmee het signaal afgeven dat de partij grote
moeite heeft met de wijze waarop Emonts de inkoop van diensten door de gemeente bij de
welzijnsinstelling Synthese afhandelde. De crisis wordt bezworen; er komt geen opvolger voor Ruyten.
Vianen – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Henk van der Bruggen (VVD), al 22 jaar wethouder, wordt weggestemd door de raad met een motie van
wantrouwen. Hij had informatie achtergehouden over de verplaatsing van een roadblocker in de Lekdijk
bij Everdingen en waarvoor het geld niet was gereserveerd terwijl college en raad daar wel van uitgingen.
Opvolgster: Marianne Kallen-Morren. Vianen heeft daarmee een college met een vrouwelijke
burgemeester en drie vrouwelijke wethouders, respectievelijk burgemeester Koreman en de wethouders
Kroon-Westra (CDA), Stolk-Bleeker (Lokaal Alert!) en Kallen-Morren (VVD).
Vlaardingen – burgemeestersbenoeming
Henk Roijers (VVD) wordt op 10 juni 2004 benoemd tot burgemeester van Waddinxveen. Opvolger: P.
Scheffer, ex-wethouder in Zoetermeer.
Vorden – herindelingsverkiezingen
H. Boogaard (PvdA), D. Mulderije-Molenbroek (VVD) en W. Wichers (CDA) worden demissionair vanwege
de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Bronckhorst.
Zij keren geen van drie terug in het nieuwe college.
Vught - politiek – integriteit & belangenverstrengeling (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
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De raad neemt een motie van wantrouwen aan en besluit tot het onmiddellijk ontslag van wethouder Wim
van Laarhoven (Gemeentebelangen). Van Laarhoven komt in opspraak omdat hij nevenfuncties niet heeft
gemeld. Het ontslag luidt het vertrek van de overige wethouders in: Jan van de Kamp
(Gemeentebelangen), Ton Jenniskens (D66) en Peter Stakenburg (CDA). Martin Jan Schreurs (VVD) en
Jacques Broeders (voor Gemeentebelangen) worden de wethouders van de nieuwe coalitie.
Waalre – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
De raad zegt bijna unaniem het vertrouwen op in wethouder Frits Biemans (PvdA) die daarop vertrekt.
Aanleiding is een vernietigend rapport over zijn functioneren. De wethouder kent zijn dossier niet en
neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn ambtenaren. PvdA blijft de coalitie steunen, maar draagt geen
nieuwe wethouder voor.
Warnsveld – herindelingsverkiezingen
F. Hatzman (PvdA/GroenLinks) en G. Hissink (VVD) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Zutphen.
Zij keren niet terug in het nieuwe college.
Wassenaar – andere politieke werkkring
Else van Dijk-Staats (VVD) wordt wethouder in Den Haag als opvolgster van Louise Engering die naar het
buitenland vertrekt. Opvolger: Marc van Dijk (VVD).
Waterland – gezondheid
F. Holthuis (GroenLinks) trekt zich terug vanwege gezondheidsredenen. Opvolgster: Mona Keijzer (CDA).
Weert – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ad Balemans (VVD) treedt af wegens de affaire rondom de plaatselijke sociale werkvoorziening De Risse.
Hij verwijt de oppositie in de raad een gebrek aan respect. Een echt duaal conflict: de raad wilde de
kwestie bespreken terwijl de wethouder aangaf dat hij daarvoor nog niet alle gegevens had. VVDpartijgenoot Frans Maes wordt opvolger.
Wehl – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Willy Lukassen (CDA) legt zijn post neer omdat hij het niet eens is met de wijze waarop hij is gepasseerd
voor de kieslijst voor de herindelingsverkiezingen. Hij wordt nog dezelfde avond als zijn opvolger
aangesteld.
Wehl – herindelingsverkiezingen
H. van Hulst (Vooruitgang), mevrouw M. Lukassen (PvdA) en W. Lukassen (CDA) worden demissionair in
verband met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Doetinchem.
Zij keren niet terug in het nieuwe college.
Wervershoof – gezondheid
P. Kuin (CDA) treedt in februari 2004 terug om gezondheidsredenen. Opvolger: J. Bakker (CDA).
Westerveld – gezondheid
Wethouder A. de Haan (CDA) treedt vanwege ziekte terug. Opvolger: H. Geertsema (CDA).
Wieringermeer – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
CDA-wethouder Peter Ruijter stapt op naar aanleiding van een motie van wantrouwen van coalitiepartij
VVD, vanwege het feit dat de wethouder er in vier jaar tijd niet in is geslaagd resultaten te bereiken met
het bedrijf HGG voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Robbenplaat. Hij wordt opgevolgd door Martin
Dekkers (CDA).
Wijdemeren – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Co de Kloet (Dorpsbelangen Wijdemeren) stapt op na een motie van wantrouwen omdat de coalitie het
vertrouwen verliest nadat zijn fractie tegen de begroting heeft gestemd. DBW wil zijn verkiezingsbelofte
trouw blijven door de ozb niet te fors te verhogen. Daarop wordt De Kloet tegen zijn zin – hij maakt als
wethouder geen deel uit van de fractie - tot aftreden gedwongen. Geen opvolger.
Winsum – burgemeestersbenoeming
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L. Swart (CDA) wordt benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog per 1 juli 2004. Opvolger: N.
Werkman (CDA).
Wisch – herindelingsverkiezingen
B. Derksen-Hartemink (CDA), E. Dings-Niesten (CDA), B. Groenewold (Gemeentebelang Wisch) worden
demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek.
Zij blijven buiten het nieuwe college.
Woudrichem – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Jan Koekkoek (CDA) stapt uit zichzelf op nadat hem duidelijk wordt dat zijn eigen fractie hem niet steunt
bij de plannen voor het scheiden van huisvuil. Geen opvolger.
Zeewolde – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Ernst Cramer (ChristenUnie) houdt na een aanvaarde motie van wantrouwen de eer aan zichzelf. Cramer
maakte een rekenfout van een miljoen euro in de najaarsnota. Cramer wordt vervangen door de
wethouders Michiel Schouten en Winnie Prins (beiden Leefbaar Zeewolde).
Zeist – persoonlijk
R. Stap (Leefbaar Zeist) stopt er om persoonlijke redenen mee. Opvolger: F. Huijgen (Leefbaar Zeist).
Zelhem – herindelingsverkiezingen
J. Bergervoet-Smeitink (PvdA) en G. Nijen Es (VVD) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor nieuwe gemeente Bronckhorst. Zij keren niet terug.
Zevenaar – herindelingsverkiezingen
L. Jansen (VVD), A. Klomp-Kuijpers (PvdA), H. van den Konink (CDA) en H. Wiendels (CDA) worden
demissionair omdat Zevenaar wordt heringedeeld.
Na de herindelingsverkiezingen keert alleen Wiendels terug als wethouder.
Zundert – politiek – breuk in de coalitie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Jan Damen (PvdA) neemt ontslag. Officieel omdat hij en zijn fractie niet meer op één lijn zitten over het te
voeren beleid. De PvdA stapt uit de coalitie. Begin december stappen achtereenvolgens Rinie van Tilburg
(CDA) en Bart Poppelaars (Agrarisch Belang) op na het raadsbesluit om permanente bewoning op het
recreatiepark Patersven in Wernhout te legaliseren wat in strijd is met het coalitieakkoord om
permanente bewoning aan te pakken. VVD-wethouder Johan Jacobs handelt vanwege de ontstane
bestuurscrisis de lopende zaken demissionair af samen met de burgemeester.
Zutphen – herindelingsverkiezingen
Mw. A. Derksen-Jansen (PvdA), Kees Luesink (GroenLinks), A. van Oosten (CDA), A. van Osch (PvdA) en J.
de Zwart-Bloch (D66) worden demissionair in verband met herindelingsverkiezingen.
Luesink en Van Oosten keren terug in de nieuwe coalitie.
Zwartewaterland – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Bert Oegema (CDA) stapt op na een conflict over grondverwerving. Later zegt Oegema dat verder
functioneren onmogelijk was door een prestigestrijd met burgemeester Tin Plomp, die in het najaar
onverwacht aankondigt per 1 januari 2006 met vervroegd pensioen te gaan. Jan-Willem Wiggers (CDA)
volgt Oegema op.
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JAAROVERZICHT 2005 (3e volle jaar)
Alkemade – politiek – financieel beleid (1 wethouder) respectievelijk projectverantwoordelijkheid (1
wethouder)
Frans Schoonderwoerd (PvdA) vertrekt uit onvrede over het bestedingspatroon van het college. Wil
Reynders (Vereniging Mooi Alkemade) struikelt over de bouw van een gezondheidscentrum. Eén
opvolger: Angela van der Plas (Mooi Alkemade).
Almere – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Frits Huis (Leefbaar) gaat uit het college. Hij wordt raadslid en voorkomt daarmee dat een leeg vallende
raadszetel door een afsplitsing wordt bezet. Geen opvolger.
Amerongen – herindelingsverkiezingen
S. Rinsma (PvdA) en A. de Keizer (CDA) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de
nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug die op 1 januari dat van start gaat.
Zij komen niet terug in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Amsterdam – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frits Huffnagel (VVD) moet aftreden omdat hij geen aangifte heeft gedaan van een extra
onkostenvergoeding die hij kreeg als fractievoorzitter. Opvolgster is VVD-Tweede Kamerlid Laetitia
Griffith.
Andijk – politiek - dualisme (1 wethouder)
Gerard Kuin (CDA) stopt uit onvrede met het dualisme. Opvolgster: Geri Kroezen-Puister.
Appingedam – politiek – dualisme (1 wethouder)
Gerard Snakenborg (Gemeentebelangen) stopt ermee. Hij kan niet meer functioneren in de duale politieke
verhoudingen. Opvolgster: Attje Waal-van Seijen (VVD-fractievoorzitter in De Marne).
Asten – politiek – breuk in coalitie (2 wethouders)
Marianne van de Ven (PGA/PvdA) en Jan Bosch (Algemeen Belang), die 281 dagen wethouder was,
stappen op nadat de VVD met D66 het vertrouwen in de coalitie opzegt. Opvolgers: Jac. Huijsmans
(Leefbaar Asten) en Theo Martens (CDA).
Baarn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
De coalitie wordt opgeblazen wanneer de wethouders Jan Glastra van Loon en Annemiek Dercksen (beide
Hart van Baarn) vlak na Kerst opstappen. Directe aanleiding is een motie van wantrouwen – mede
ondertekend door coalitiepartij VVD – tegen het beleid van Glastra van Loon. De wethouder wordt een
eigenzinnige opstelling verweten inzake de omstreden privatisering van de gemeentelijke sectie
uitvoering, waaronder de Baarnse vuilnismannen, stratenmakers en kolkenzuigers vallen. Hart van Baarn
noemt de motie onverteerbaar en ervaart de actie als een dolksteek in de rug die de gemeente ook nog
eens 100 duizend euro aan een nieuwe studie gaat kosten.
Een week later, in het nieuwe jaar, komen de betrokkenen tot inkeer. Glastra van Loon gaat akkoord dat
het dossier gemeentewerf wordt overgedragen aan college Lieberwerth (VVD). Het vertrek van Glastra
van Loon en Dercksen wordt ingetrokken.
Barneveld – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Evert Barten (SGP) trekt zich terug na het verschijnen van het onderzoeksrapport over de nieuwbouwwijk
Veller. In 2004 heeft een conflict over deze nieuwbouwwijk een andere wethouder al de kop gekost.
Barten wordt opgevolgd door Aart de Kruijf.
Beek (L.) – politiek – breuk eigen fractie/partij (1 wethouder)
Maurice Wierikx (Nieuwe Democraten Beek) dient zijn ontslag in. Aanleiding is de kritiek van de
coalitiegenoten op de aangekondigde samenwerking van NDB met oppositiepartij Burger Belangen Beek.
Opvolger: Michel van Lieshout (CDA).
Bennebroek – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Gerard Braam (CDA) en Magda Kal (VVD) stappen op na een ernstige vertrouwenscrisis tussen college en
raad en in het college onderling. Burgemeester Annelies van Koningsveld krijgt per 1 augustus eervol
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ontslag. Braam keert terug als wethouder, Kal wordt opgevolgd door de voormalige Beverwijkse
wethouder Frans Koster (VVD).
Bergambacht – burgemeestersbenoeming
Arie van Erk (Gemeentebelangen) wordt tot waarnemend burgemeester benoemd in zijn eigen gemeente
Bergambacht. Opvolger: D. Blok (GBG).
Berkel en Rodenrijs – burgemeestersbenoeming
Tjeerd van Bekkum (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in Marum. Opvolgster: Toetie Vorenkamp
(VVD).
Bernisse – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Ale Buruma (PvdA) wordt middels een motie van wantrouwen, gesteund door zijn eigen fractie,
weggestuurd. Het legt een breuk in de PvdA-CDA-coalitie bloot waardoor CDA-wethouder Gerard den
Boon ook moet vertrekken. Er komt een nieuwe coalitie van PvdA met VVD. Twee nieuwe wethouders:
Magda Duijnker (PvdA) en Marnix Trouwborst (VVD).
Beuningen – gezondheid
W. van Muijlwijk (VVD) legt om gezondheidsredenen het wethouderschap neer. Opvolgster: M.
Schuurmans-Wijdeven (VVD).
Bloemendaal – gezondheid
Rob van den Heuvel (VVD) treedt terug om gezondheidsredenen. Officieuze reden: verschillen in
bestuursstijl en bestuurscultuur in het college. Toenmalig burgemeester Liesbeth Snoeck-Schuller inmiddels is zij met vervroegd pensioen - beschuldigde Van den Heuvel eerder van intimiderend,
schofferend en bedreigend optreden. Geen opvolger.
Breda – burgemeestersbenoeming
Jacq. Niederer (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in Weert. Opvolgster: A. van Blerck-Woerdman
(VVD).
Brummen – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Eric Omta (VVD) moet opstappen nadat de VVD-fractie tegen de begroting stemt en daarmee uit de
coalitie met PvdA en CDA stapt. Geen opvolger.
Brunssum – burgemeestersbenoeming
D. Akkermans (CDA) wordt burgemeester in Voerendaal. Opvolger: P. Heinen (CDA).
Brunssum – gezondheid
J. Steiner (Brunssums Christen Democraten) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger partijgenoot: G.
Gerards.
Capelle aan den IJssel – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jan de Jong (Leefbaar) stapt op om persoonlijke redenen. Hij lag onder vuur door een dubieuze subsidie
voor een tijdelijke ijsbaan in het centrum van Capelle. Geen opvolger.
Castricum – politiek – (voorgenomen) politieke kleurwisseling (1 wethouder)
Willem Veldt (Gemeente- en Dorpsbelangen) door de raad ontslagen nadat hij zich wil aansluiten bij D66.
Geen opvolger.
Cuyk – politiek – breuk in coalitie (0 wethouders)
Ingrid Kloosterman (VVD) blijft wethouder terwijl haar fractie uit de coalitie stapt.
Dalfsen – benoeming burgemeester
Arco Hofland (CDA) wordt burgemeester in Zwartewaterland. Geen opvolger.
Delft – politiek –integriteit (1 wethouder)
Christiaan Baljé (VVD) neemt ontslag nadat hij in opspraak is geraakt. Hij is heimelijk gefilmd in een
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pizzeria, waarbij dubieuze uitspraken zijn opgenomen over hoe hij subsidies regelt en snel geld verdient.
Opvolger: Ronald Vuijk (VVD).
Den Helder – politiek – integriteit (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Jan de Groot (Leefbaar) wordt door het college ontslagen nadat hij weigert op te stappen vanwege het
verduisteren van een gouden ketting. Er ontstaat een politieke bestuurscrisis die het ontslag inluidt van de
overige wethouders, Nico Bais (CDA), Eljo Vos-Brandjes (D66) en Robbert Waltmann (VVD), en
burgemeester Jeroen Staatsen. Geke Faber wordt waarnemend burgemeester met vier nieuwe
wethouders: Mirjam Don (Stadspartij), Cor Hienkes (CDA), Evert Vermeer (PvdA) en Frank Verveld (VVD).
Deurne – overlijden
Wim Berkers (CDA) overlijdt. Opvolger: H. Aldenzee (CDA).
Doorn – herindelingsverkiezingen
Vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug per 1 januari 2006
worden Betty van der Bosch-van der Heide (VVD) en Aloïs van Spaendonck (GroenLinks/PvdA)
demissionair.
Zij keren niet terug in het nieuwe fusiecollege.
Driebergen-Rijsenburg – herindelingsverkiezingen
Vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug per 1 januari
2006 worden C. van der Burg (CDA), S. Klijnhout (VVD) en N. Schravesande-van der Zee (Progressief
Driebergen-Rijsenburg) demissionair.
Zij keren niet terug in het nieuwe fusiecollege.
Dronten – burgemeestersbenoeming
Jan Westmaas (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Meppel. Geen opvolger.
Echt-Susteren – politiek - integriteit (1 wethouder)
Sjra Dirks (CDA) stapt op nadat is gebleken dat hij zich als bestuurder had bemoeid met een zaak waarin
hij privé-belangen had. Hij zou geprobeerd hebben zich te laten omkopen door zijn achterbuurman. Een
motie van wantrouwen in 2004 van de oppositie had hij overleefd, dit keer moet hij vertrekken met de
behandeling van een onderzoeksrapportage door BING in de raad in het verschiet. In dat rapport krijgen
de overige wethouders, Verheesen, Janssen en Pustjens als ook burgemeester Schaftenaar er van langs. Zij
hoeven echter niet te vertrekken.
Edam-Volendam – politiek - bestuurscultuur (1 wethouder)
Theo Nouwen (CDA) dient kort na een ruzie met een collega-wethouder zijn ontslag in om persoonlijke
redenen. De wethouder van ruimtelijke ordening klaagt over de hoge werkdruk en over een 'kennelijk
onvermijdelijke verharding in een meer op de persoon dan op de zaak gerichte wijze van bejegening'.
Opvolger: Willem Mooijer.
Edam-Volendam – burgemeestersbenoeming
M. Smit (PvdA) wordt benoemd tot burgemeester in Zeevang. Opvolger: T. Luijckx (PvdA).
Eindhoven – politiek – integriteit (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Wethouder en leider van Leefbaar Eindhoven, Ad Pastoor, stapt op na beschuldigingen van ambtenaren
dat hij eigenhandig een bouwbedrijf heeft bevoordeeld. Partijgenoot, wethouder Wim Claassen volgt
Pastoor. VVD-fractievoorzitter Jan-Carel Schut wordt wethouder.
Eindhoven – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
De tussentijds aangetreden wethouder van cultuur Tiny van Eerd (CDA) geeft er de brui aan. Hij voelt zich
'persoonlijk gekrenkt' en verwijt de raad 'respectloos cynisme'. Geen opvolger.
Ermelo – gezondheid
R. van Eijle (ChristenUnie) treedt af als gevolg van ziekte na een auto-ongeval. Opvolger: T. Nederveen
(ChristenUnie).
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Geertruidenberg – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
John Smits (Keerpunt '74) informeert de raad inadequaat over een bouwplan op de plaats van de oude
melkfabriek in Raamsdonk. Een aangenomen motie van wantrouwen is onvoldoende om hem weg te
sturen. Smits wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Opvolger Ad van Onzenoort (Keerpunt 74).
Geldermalsen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jos Rietbergen (VVD) treedt terug na anonieme suggesties over zijn integriteit bij aankoop van grond. Hij
heeft ook een meningsverschil met de rest van het college over het gebruik van een gedeelte van zijn
woning als kantoor. Opvolger: Nico Wessels Boer (VVD).
Giessenlanden – politiek – breuk met burgemeester (2 wethouders)
Ernie Enders (PvdA) en Jacques de Kreij (VVD) dienen vlak voor de zomer hun ontslag in nadat zij het
vertrouwen hebben opgezegd in burgemeester Els Boot. Ernst Huigens (PvdA) vervangt Enders. Geen
vervanger voor De Kreij. Hendrik van Vuren (CDA), die de zijde van de burgemeester kiest, blijft buiten
schot en blijft wethouder.
Goedereede – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Adrie Lokker (SGP) houdt de eer aan zichzelf. De raad heeft onvoldoende vertrouwen in Lokker die
plannen voor woningbouw niet snel genoeg zou realiseren. Opvolger: oud-wethouder uit Oud-Beijerland,
Ton Admiraal (SGP).
Gouda – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
De liberale wethouder Jan Vermeij (VVD) stapt op nadat hij het vertrouwen verliest van zijn fractie
Onafhankelijke Groep Gouda. Geen opvolger.
Graft-de Rijp – gezondheid
Hetty van Diepen-Loos (CDA) neemt officieel om gezondheidsredenen ontslag. Officieus wordt haar
verweten te weinig verantwoordelijkheid te hebben genomen voor de financiële zaken na de val van
wethouder Deckwitz (PvdA) in 2004. Opvolger: Jan Twint (CDA).
Groningen – andere zakelijke werkkring
René Paas (CDA) vertrekt per 25 mei 2005 omdat hij voorzitter wordt van CNV. Opvolgster: M. Visser
(CDA).
Grootegast – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Lea van der Tuin-Kuipers (CDA) stapt op nadat de gemeenteraad goedkeuring geeft aan de bouw van een
sporthal in Opende. Van der Tuin weigert de financiële risico's te dragen. Geen opvolger.
Gulpen-Wittem – andere zakelijke werkkring
W. Crombach (FC) vertrekt op 14 april 2005 omdat hij een andere werkkring krijgt aangeboden. Opvolger:
Marion Leurs (FC).
Haarlemmermeer – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ed Diekmann (Leefbaar) stapt op nadat hij in de krant hard heeft uitgehaald naar raadsleden die meenden
dat hij niet voortvarend genoeg het schuttingenprobleem had aangepakt. Geen opvolger.
Haarlemmermeer – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
De gehele raad minus haar eigen fractie zegt het vertrouwen op in Marjolein Steffens-van de Water
(Leefbaar) die daarop opstapt. Steffens heeft onjuiste informatie verstrekt over de mogelijkheden om de
Plesmanschool uit te breiden met de lokalen van een nabijgelegen kinderdagverblijf. Geen vervanger.
Haelen – andere zakelijke werkkring
Stella Laumans (Samen Verder) stapt op omdat zij een betere fulltime werkkring in het onderwijs kan
krijgen. Opvolger: P. Jeurgens (Samen Verder).
Haren – burgemeestersbenoeming
Berend Hoekstra (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in Leek per 1 december 2005. Opvolger: L.
Boekel (VVD).
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Heerde – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Jan Lieske (PvdA), portefeuillehouder financiën, dient zijn ontslag in. Hij kan zich niet vinden in het
voorstel van de gemeenteraad om de begroting sluitend te krijgen met geld uit de algemene reserves. Vijf
dagen later wordt hij door de raad benoemd als zijn eigen opvolger.
Heerlen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Karel Scholtissen (PvdA) neemt ontslag nadat zijn partij de coalitiesteun intrekt na pogingen om Leefbaar
Heerlen bij de coalitie te betrekken. Geen opvolger.
Hillegom – burgemeestersbenoeming
Marc Witteman (PvdA) wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Warmond per 13 januari
2005. Opvolger: G. Kleijheeg (PvdA).
Hilversum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Niek Kreugel (Leefbaar Hilversum) stapt op om persoonlijke redenen, nadat er forse kritiek is op zijn
optreden inzake buurtsupermarkt Jongerius. Opvolger: Maurice Koopman (Leefbaar).
Horst aan de Maas – andere politieke werkkring
Raymond Knops (CDA) wordt per september 2005 Tweede Kamerlid. Opvolger: De Hoon (CDA).
Katwijk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Joke Slings-van de Zande (Gemeentebelangen) neemt ontslag nadat er een streep gaat door de afspraak
om een tweede discotheek in Katwijk toe te staan. Geen opvolger.
Katwijk – herindelingsverkiezingen
Wethouder A. van der Plas (CDA), I. Mostert (ChristenUnie) en W.J. van Duijn (SGP) worden demissionair
vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Katwijk, samengesteld uit Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg.
Van Duijn komt in het college van de nieuwe fusiegemeente Katwijk. Van der Plas en Mostert gaan niet
door naar het nieuwe fusiecollege.
Krimpen aan den IJssel – politiek – dualisme (1 wethouder)
Ben van Veen (PvdA) vertrekt omdat hij niet kan wennen aan het dualisme. Opvolger: Jaap Blankenberg.
Leersum – herindelingsverkiezingen
J. Koudijs (PvdA) en Wim Hartemink (VVD) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor
de nieuwe per 1 januari 2006 geformeerde gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Zij keren niet terug in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Leiderdorp – burgemeestersbenoeming
Vincent Molkenboer (PvdA) wordt per 15 september 2005 benoemd tot burgemeester van Leerdam.
Opvolger: P. Glasbeek en J. Stuijt (beiden PvdA).
Leiderdorp – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
D.L. Mac Gillavry (GroenLinks) krijgt een motie van wantrouwen aan de broek vanwege zijn beleid over de
muziekschool en stapt op. Geen opvolger.
Liemeer – gezondheid
L. Bos (CDA) treedt af om persoonlijke redenen. Opvolger: A. de Bos (CDA).
Lingewaard – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Jos Hendrikx (Lokaal Belang) geeft er de brui aan. Hij stoort zich aan het dualisme, de oncollegiale
bestuurscultuur en het gepruts van de raad. Aanleiding is een boze brief van loco-burgemeester Lentjes
(CDA) aan 'buutreedner' Theo Reijmers, die in zijn carnavalsbuut de verhuizing van de burgemeester op
de hak nam. Reijmers doet aangifte van intimidatie. Geen opvolger.
Lisse – politiek – financieel beleid (2 wethouders)
Jaap Schuijt (CDA, financiën) en Cor van der Zwet (Nieuw Lisse, ruimtelijke ordening) stappen op na
moties van afkeuring over hun financiële en ruimtelijke ordeningsbeleid. Geen opvolgers.
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Lith – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Wim Hoezen (Dorpen en Duurzaamheid) en Adrie van Schijndel (Partij algemeen belang) treden af na
discussie over het centrumplan. Zij worden ruim twee maanden later vervangen door Mart Smits (oudwethouder in Veghel) en Johan Smeulders (oud-wethouder in Vught).
Loenen – politiek – breuk in fractie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Wim Soede (CDA) en Richard Wijnschenk (VVD) ruimen het veld omdat de coalitie de meerderheid
verliest door de afsplitsing van een VVD-raadslid tot zelfstandige fractie. Er komt een nieuwe coalitie met
Joseph Toonen (PvdA) en Margot Rehbock-Beijers (Streekbelangen).
Maarn – herindelingsverkiezingen
D. Coehoorn (CDA) en F. Cremer (VVD) worden demissionair vanwege herindelingsverkiezingen voor de
nieuwe fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug.
Zij keren niet terug in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Maarssen – gezondheid
G.A. Gerrietsen (LMA) treedt terug vanwege ziekte. Tijdelijk opvolger: Sjoerd Swane (VVD).
Maasbracht – gezondheid
Noud van der Zee (PvdA) stopt om gezondheidsredenen. Hij erkent dat kritiek op zijn functioneren, vooral
vanuit de oppositie, extra druk op hem legde. Opvolger: Anneke Bours-Vogels (PvdA).
Maasbracht – andere zakelijke werkkring
M.H.E. Wilms (CDA) aanvaardt een andere functie buiten de politiek. Opvolgster: A.H.C. Smeets-Palmen
(CDA).
Maasdriel – gezondheid – bedreiging
Kees Leenders (CDA) legt om gezondheidsredenen zijn functie neer. Kort voor zijn terugtreden komt
Leenders, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, enkele keren in moeilijkheden. Tijdens een
inspraakavond over de nieuwe brandweerkazerne Maasdriel-Oost voelt hij zich zo bedreigd dat de avond
abrupt wordt afgebroken. Een man in het publiek riep hem toe 'het vanavond wel even uit te leggen bij
hem thuis'. Geen opvolger.
Maassluis – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Ellen Joy Groosman-van den Brandhof neemt ontslag omdat haar fractie en het bestuur van haar partij, de
VVD, haar de politieke steun hebben onthouden om 'gemotiveerd en vol vertrouwen' de problemen met
het dossier (de ontwikkeling van de bouwlokatie) Havenhof in de raad toe te lichten. Opvolger: John
Scheerstra (VVD).
Meijel – gezondheid
J. Bouten (VVD) verdwijnt vanwege gezondheidsredenen. Opvolger: C. Vissers (VVD).
Middelburg – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Leo Luitwieler (ChristenUnie) dient zijn ontslag in nadat zijn fractie zich uit de coalitie terugtrekt. De
ChristenUnie gaat uit de coalitie omdat collegepartij PvdA tegen de bouw van het nieuwe theater aan de
Zuidsingel stemde. Adrie Van 't Westeinde (GroenLinks) vertrok eerder al, nadat GroenLinks uit de
coalitie stapte vanwege hetzelfde dossier. Eén opvolger: SGP'er Huub van Klinken die CDA en PvdA aan
een meerderheid helpt.
Millingen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Jan Luub (PvdA) stapt op naar aanleiding van een motie van wantrouwen van de CDA-fractie over een
onafhankelijk onderzoek naar de bouw van een nieuwe school. Opvolger: voormalig Apeldoornse
wethouder Ronald Ober.
Moerdijk – burgemeestersbenoeming
B. Berghoef (CDA) wordt in oktober 2005 benoemd tot burgemeester in Aalten. Opvolgster: A.
Grotenboer-Dubbelman (CDA).
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Mook en Middelaar – overlijden
Baron Frans van Verschuer (PvdA) overlijdt en wordt opgevolgd door VVD’er M.A.J. Vermeegen.
Nieuwkoop – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Bert Post (PvdA/GL) kondigt zijn ontslag aan na een motie van wantrouwen. Volgens de raad is Post niet
de aangewezen man om de storende fouten die zijn gemaakt in de toelichting en in de plankaart van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied te herstellen. Opvolger: Berry Dors.
Nijmegen – benoeming burgemeester
Geert van Rumund (PvdA) wordt per 1 november 2005 benoemd tot burgemeester van Wageningen. Geen
opvolger.
Noordoostpolder – gezondheid
Imke van Gaalen-van der Kooij (Politieke Unie) treedt terug om gezondheidsredenen. Er is vanuit de raad
kritiek op haar functioneren. Kort voor haar opstappen bereikt de kritiek een hoogtepunt door de wijze
waarop de wethouder de raad informeert over de problemen rond het buitenbad van het Bosbad.
Opvolger: Karel Maliepaard (Politieke Unie).
Oegstgeest – persoonlijk – verhuizing buitenland
H. Steens-Stam (Leefbaar Oegstgeest) vertrekt op 1 januari 2005 naar het buitenland. Opvolger: G.
Eegdeman (Leefbaar Oegstgeest).
Oegstgeest – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Rianne Meester-Broertjes (Progressief Oegstgeest) stapt op na een motie van wantrouwen omdat ze de
kosten voor de Rijn Gouwe Lijn niet in de hand heeft weten te houden. Opvolger: Erik Mackay (VVD).
Oirschot – persoonlijk
P. van Bijsterveld (CDA) stopt ermee omdat zijn werkzaamheden als wethouder niet langer zijn te
combineren met zijn gewone werk en zijn gezinsleven. Opvolger: J. van Gerven (CDA).
Overbetuwe – overlijden
Christa de Bot-Huver (D66) overlijdt. Geen opvolging.
Papendrecht – politiek – integriteit (1 wethouder)
André Stremler (Papendrechts Algemeen Belang) verliest het vertrouwen van de raad. Hij verleent
medewerking aan het wijzigen van een bestemmingsplan voor de steunconstructie van leilinden. Van deze
wijziging profiteren de samenwonende raadsleden Vergeer (PAB) en Onvlee (VVD). Onvlee stapt uit de
raad, Vergeer beraadt zich. Geen opvolger voor Stremler.
Papendrecht – politiek – bestuursstijl, breuk in coalitie (1 wethouder)
André Vogel (CDA) dient zijn ontslag in omdat hij het oneens is met een raadsbesluit over de bouw van
een nieuw theater aan de jachthaven waardoor de kosten 1,75 miljoen euro hoger uitvallen. Geen
opvolger.
Purmerend – andere zakelijke werkkring
E. Kroese-Vrolijks (PvdA) stapt op als wethouder; zij wordt in september gemeentesecretaris in Beemster.
Opvolger: L. Engels (PvdA).
Purmerend – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Hans Butterman (Leefbaar) dient zijn ontslag in vóór de stemming over een motie van wantrouwen over
de manier waarop het overnemen van gesubsidieerde ID-banen door de sociale werkvoorziener
Baanstede werd geregeld. De raad voelde zich onvoldoende en verkeerd geïnformeerd. Geen opvolger.
Reeuwijk – persoonlijk
J. Panman (VVD) trekt zich terug als wethouder. Hij heeft het te druk met zijn overige werkzaamheden,
o.m. het runnen van een boerderij in Rusland. Opvolger: J. Rupke (VVD).
Reimerswaal – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
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John Jansen (CDA), verantwoordelijk voor sociale zaken, neemt ontslag, vanwege politieke druk en om
gezondheidsredenen. Opvolger: Hans de Kunder (CDA).
Rheden – burgemeestersbenoeming
P. Schadd-de Boer (PvdA) wordt benoemd op 15 april 2005 tot burgemeester van Boarnsterhim.
Opvolger: J.B. Wildschut (PvdA).
Rheden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Kees Hermsen (Leefbaar) neemt ontslag nadat zijn fractie het vertrouwen opzegt in de collegefracties van
CDA en VVD. Geen opvolger.
Rijnsburg – herindelingsverkiezingen
W. de Mooij (GBR), D. Binnendijk (CDA) en J. de Mooij (ChristenUnie) worden demissionair in verband
met herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Katwijk.
Zij keren niet terug in nieuwe college van de nieuwe gemeente Katwijk.
Rotterdam – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Marco Pastors (Leefbaar) stapt op nadat hij het vertrouwen verliest van de raad. Aanleiding zijn
omstreden uitspraken over moslimmigranten en christelijke migranten in het blad IDee. Geen opvolger.
Sassenheim – persoonlijk
J. Brussee (VVD) treedt af na benoeming van zijn echtgenote tot predikant in de omgeving van Enkhuizen.
Geen opvolger.
Sassenheim – herindelingsverkiezingen
De heer A. Tijdeman (PvdA) en H. Wilbrink-Dreef (CDA) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Teylingen per 1 januari 2006. Wilbrink-Dreef komt
als enige van het tweetal in het nieuwe college terug van Teylingen terug.
Wilbrink-Dreef komt terug in het nieuwe fusiecollege, terwijl Tijdeman niet meer terugkeert.
Schagen – politiek – vertrouwensbreuk eigen partij (1 wethouder)
Eugeen Hoekstra (PvdA) neemt ontslag, nadat hij door zijn partij laag op de kandidatenlijst is geplaatst.
Twee weken later trekt hij op verzoek van de meerderheid van de raad, zonder steun van de PvdA, zijn
ontslag in. Hij vervolgt zichzelf op (zie verder onder 2006).
Schiedam – politiek - integriteit (1 wethouder)
Ton de Swart (VVD) legt zijn functie om persoonlijke redenen neer. Tegen De Swart is een
accountantsonderzoek door Deloitte uitgevoerd naar de nevenactiviteiten van de wethouder die actief is
op de onroerendgoedmarkt. Het gaat om een integriteitsvraagstuk. Opvolger: VNG-directeur Cor van
Tilborgh.
Simpelveld – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
CDA-wethouder Pierre Schnackers moet weg (per 1 januari 2005) omdat zijn post op verzoek van zijn
eigen fractie wordt wegbezuinigd.
Sint-Michielsgestel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jozef van der Donk (Gestels Belang) wordt gedwongen tot vertrek na forse kritiek op zijn functioneren als
wethouder van financiën. Hij smaakte in 2004 al het genoegen om een motie van ongenoegen aan zijn
broek te krijgen. Geen opvolger.
Sittard-Geleen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Koos Martens (VVD) stapt op na een vertrouwensbreuk tussen zijn partij en de coalitie. Aanleiding: De
VVD zegt het vertrouwen op na een voorstel van het college inzake de verruiming van het
bestemmingsplan rond Bedrijvenstad Fortuna. Geen opvolger.
Sittard-Geleen – politiek – politieke kleurwisseling (1 wethouder)
Frans Wagemans (Stadspartij Nieuw Sittard) stapt op nadat hij in opspraak raakt omdat hij lid is
geworden van oppositiepartij PvdA die hem tot lijsttrekker kiest. Daarna lekt uit dat hij ook lid is van
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oppositiepartij VVD. Wagemans verliest zijn PvdA-lijsttrekkerschap na ingrijpen van het landelijk bestuur
en richt de nieuwe lokale partij TransparanZ op. Geen opvolger.
Sliedrecht – gezondheid
Mw. A. Verboom-Hofman (CDA) treedt af om gezondheidsredenen in oktober 2005. Geen opvolging.
Steenbergen – politiek – financieel beleid (2 wethouders)
Michel Lambers (VVD) en J. van der Ploeg (ChristenUnie/SGP) gaan met ontslag na een conflict over de
begroting. Opvolgers: Wilma Baartmans (PvdA) en Cees Iriks (CDA).
Ter Aar – persoonlijk
Frans Hoogervorst (VVD) stopt ermee omdat hij geen roofbouw wil plegen; zijn functie als voorzitter van
de vakgroep glastuinbouw van LTO-Nederland wenst hij te continueren. Hoogervorst overleefde vorig jaar
een motie van wantrouwen over zelfverrijking. Opvolger: Fred van Assendelft (VVD).
Tytsjerksteradiel – dualisme (1 wethouder)
Wybe Postma (Fryske Nasionale Partij) gooit de handdoek in de ring. Hij wil geen slaaf van de raad zijn.
Geen opvolger.
Uden – overlijden
Rens van Loon (CDA) overlijdt op 26 november onverwachts. Geen opvolger.
Urk – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De ChristenUnie trekt de stekker uit het college vanwege de ongeloofwaardige gang van zaken rond de
realisering van een multifunctioneel centrum. Johannes Koffeman (ChristenUnie) levert op verzoek van
zijn partij zijn wethouderszetel in. Het CDA (Klaas Kramer) volgt dat voorbeeld. SGP-wethouder Albert
Pieter Hakvoort blijft zitten, maar wordt door de raad ontslagen. ChristenUnie en CDA gaan samen verder
zonder SGP, met Klaas Kramer en Johannes Koffeman als wethouders.
Utrecht – burgemeestersbenoeming
Jan van Zanen (VVD) wordt per 1 juni 2005 benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Opvolger:
Abrahamse (VVD).
Utrecht – andere zakelijke werkkring
L. Verhulst (CDA) kiest voor een andere baan buiten de politiek. Opvolger: Harm Janssen (CDA).
Utrecht – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Toon Gispen (Leefbaar) treedt af nadat hij de raad verkeerd heeft geïnformeerd over de aankoop van het
depot van het Centraal Museum. Geen opvolger.
Valkenburg aan den Rijn – herindeling
Als gevolg van de herindeling tot de nieuwe gemeente Katwijk (samen met Rijnsburg) worden H. van der
Nagel (CDA) en P. Smits-Visser (PvdA) demissionair; zij keren niet terug in het nieuwe college van
fusiegemeente Katwijk.
Valkenswaard – politiek – integriteit/schijn van belangenverstrengeling (1 wethouder)
Ruud van Dijk (Valkenswaardse Belangen) stapt op vanwege een al vijf maanden lopend strafrechtelijk
onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen zijn persoon. Het onderzoek is een initiatief van
burgemeester Haas die naar de politie stapte toen iemand met 'een belastend verhaal' bij de burgemeester
had aangeklopt. Burgemeester Haas heeft het onderzoek naar het ‘objectiveren van geruchten’ nooit
verder willen toelichten.
Veenendaal – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Henk Roor (GroenLinks) stapt op. De kritiek van de VVD op het functioneren van Roor richt zich vooral op
zijn communicatieve vaardigheden. Opvolger: Wim van Maanen (VVD).
Veghel – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Mart Smits (Hart voor Veghel) trekt zijn conclusies nadat zijn partij uit de coalitie stapt omdat
collegepartijen DDB en CDA kiezen voor een noordelijke rondweg om Erp. Geen opvolger.
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Velsen – burgemeestersbenoeming
T. Romeyn (CDA) wordt per 15 juni 2005 benoemd tot burgemeester van Heiloo. Opvolgster: M. Bokking
(CDA).
Velsen - politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ap Rutten (Velsen Lokaal) treedt af omdat oppositie en coalitiepartij CDA geen vertrouwen hebben dat de
wethouder een oplossing vindt voor de exploitatieproblemen van het Forteiland. Ruim twee jaar geleden
viel het boegbeeld van Velsen Lokaal, Floor Bal, over het zelfde dossier. Opvolgster Marianne Vos (Velsen
Lokaal).
Venhuizen – herindelingsverkiezingen
L. Bregman-De Reus (Gemeentebelangen) en N. Harteveld (VVD) worden demissionair vanwege
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Drechterland.
Zij gaan geen van beiden over naar het nieuwe college.
Venlo – burgemeestersbenoeming
Ina Leppink-Schuitema (VVD) wordt benoemd tot burgemeester in de gemeente Montferland. Geen
opvolging.
Venlo – overlijden
Frans Wolters (CDA) overlijdt. Geen opvolging.
Voorhout – herindeling
W. Hollart (CDA), P. van Riet (VVD) en L. van Steijn (Voorhouts Belang) worden demissionair als gevolg
van de herindelingsverkiezingen en de fusie van Voorhout (met Sassenheim en Warmond) tot de nieuwe
gemeente Teylingen per 1 januari 2006.
Hollart komt als enige in het nieuwe fusiecollege terug.
Warmond – herindelingsverkiezingen
Wethouders A. de Vroomen (CDA) en Hans van Klinken (Warmond Anders) worden demissionair
vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Teylingen. Zij komen geen van beiden terug
in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Wassenaar – gezondheid
J. Hupkes (PvdA) stopt ermee vanwege gezondheidsredenen. Geen opvolger.
Waterland – andere zakelijke werkkring
Mona Keijzer (CDA) treedt af wegens het aanvaarden van een andere, zakelijke functie. Zij wordt per 1
januari 2016 advocaat en mediator bij de Purmerendse vestiging van het kantoor Schreurs Van Duin
Abma van Eeuwijk Advocaten en Notarissen. Geen opvolging.
Weert – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan Peeters (VVD) neemt staande de raadsvergadering ontslag omdat naar zijn idee de raad hem
onvoldoende steunt. Nadat in de schorsing blijkt dat hij kan blijven rekenen op de volledige steun van de
coalitiefracties trekt hij zijn ontslag in.
Weesp – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Ben Lüken (CDA) stapt op. Hij heeft genoeg van de 'afrekencultuur' in de Weesper politiek. Aanleiding: de
gemeente zelf en niet zoals afgesproken corporatie De Woningbouw ontwikkelt het sportpark Papelaan.
Opvolger: Casper Stevens (CDA).
Westvoorne – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De coalitie valt uiteen nadat Gemeentebelangen meestemt met een amendement van oppositiepartij PvdA
tegen de concentratie van de glastuinbouw. Marjolein van der Meer Mohr (VVD) en Leen Klootwijk (CDA)
dienen hun ontslag in. Vervangers: Ies Klok (D66) en Barbara Geers-van Wijk (PvdA).
Wierden – gezondheid
Wethouder A. ten Thije (CDA) stapt op. De reden: gezondheid. Opvolgster: Ria Broeze-van der Kolk (CDA).
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Wierden – gezondheid
Wethouder mw. J.T. Prikken-Krikke (VVD/GBG) is vanwege ziekte in oktober teruggetreden en opgevolgd
door B. Bussink (VVD/GBG).
Wieringen – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Tom Beneker (OW 91) stapt op uit boosheid over gebrek aan vertrouwen van zijn eigen fractie. Zijn fractie
stapt uit de door Beneker opgerichte partij. Opvolger: IJnte Kooistra (Zelfstandig Wieringen).
Wijk bij Duurstede – gezondheid
Aart Batenburg (CDA) treedt terug om gezondheidsredenen. Hij mist de energie om het veeleisende
wethouderschap voluit te kunnen uitvoeren. Opvolger: J.B. Smudde (CDA).
Woensdrecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Adrie Damen (Algemeen Belang Zuidwesthoek) neemt ontslag. Damen wilde adequate huisvesting en
financiering voor een ongedeeld VMBO. Het college noch raad wilde hem daarin volgen. Er ontstaat een
crisis in de coalitie, ABZ en VVD zeggen vertrouwen op in CDA, maar die wordt bezworen. Opvolger Cor
Bosman.
Woudrichem – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Hans Bas Val (CDA) treedt af vanwege een verschil in opvatting over bestuurszaken. Opvolger: Cees
Ambachtsheer.
Zandvoort – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Han van Leeuwen (Ouderen Partij) stapt op omdat zijn partij zich blijft verzetten tegen de
verbouwingsplannen van het college voor de Middenboulevard. Opvolger: Ton Kooiman (PvdA) uit
Beverwijk.
Zeevang – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Wethouder Wout Vos (VVD) stapt op na vertrouwensbreuk over te soepel ruimtelijk ordeningsbeleid
inzake boerengolf en geen paard op een paardenhouderij. Opvolger: Dorèthy van den Heuvel-van Raaij
(VVD).
Zevenhuizen-Moerkapelle – persoonlijk
Fons van der Stee (VVD) stopt per 1 januari 2005. Hij is als wethouder van buiten de raad ingestapt en
vindt dat zijn klus – onder meer het op gang brengen van het Z5-overleg - is geklaard. Het opheffen van
Zevenhuizen-Moerkapelle laat hij over aan zijn opvolgster: M. te Meij-de Laat (VVD).
Zoetermeer – burgemeestersbenoeming
Jo Fijen (CDA) wordt waarnemend burgemeester in Zevenhuizen-Moerkapelle. Opvolger: Eli de Vries
(CDA).
Zundert – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Na het vertrek van twee wethouders in december 2004 over de kwestie Patersven stapt ook de laatst
overgebleven wethouder, A. Jacobs (VVD) op. Uiteindelijk komt er een zakencollege met wethouders van
buiten, te weten S. Vermeulen, A. van den Wollenberg en P. van der Wiel.
Zwolle – burgemeestersbenoeming
John Berends (CDA) wordt benoemd per 1 maart 2005 tot burgemeester in Harderwijk. Opvolger: Erik
Dannenberg (CDA).
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JAAROVERZICHT 2006 (tot GR 2006, naar de finish)
Apeldoorn – politiek – projectverantwoordelijkheid (7 wethouders)
Het voltallige college van zeven wethouders, M. van der Tas (CDA), J. van Beckhoven (CDA), J. Wortman
(Leefbaar), M. Walma-Schreur (Leefbaar), J. Gutteling (PvdA), R. Metz (VVD) en F. Spoelstra (PvdA), biedt
collectief ontslag na het Reesinckrapport. De wethouders nemen verantwoordelijkheid voor het al jaren
slepende conflict met handelsonderneming Reesink. Dit bedrijf besloot in 1996 zich in Apeldoorn te
vestigen. De gemeente had volgens de rechtbank in 2001 ten onrechte een intentieovereenkomst met het
bedrijf ongedaan gemaakt. In het rapport van een onafhankelijke raadscommissie, dat begin januari is
gepresenteerd, is geconcludeerd dat het college de schijn heeft gewekt de bouwvergunning voor een
nieuw kantoor van het handelsbedrijf op oneigenlijke gronden te hebben tegengehouden. De schade kan
oplopen tot enkele miljoenen euro’s. De wethouders worden een kleine twee maanden voor de
verkiezingen niet meer vervangen.
Brunssum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jo Palmen (Lijst Palmen) treedt minder dan een maand voor de raadsverkiezingen af. Palmen wordt
weggestuurd vanwege de fouten die hij heeft gemaakt bij de sanering van het voormalige mijnterrein
Emma. Volgens een onderzoekscommissie weigerde de wethouder mee te werken aan het vooronderzoek
naar de affaire. Ook gaf hij tijdens de enquête over het onderwerp verkeerde informatie. ‘In de politiek
heet dat liegen’, aldus VVD-fractievoorzitter Koppe. Geen opvolger.
Delfzijl – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Nog geen week na het opstappen van burgemeester Appel-de Waart (PvdA) stappen de drie wethouders,
M. Scharft-Beerepoot (PvdA), H. Houwerzijl (VVD) en Bert Westerink (CDA) op. De burgemeester stapte
op omdat zij niet verder wilde met haar drie wethouders die haar verweten dat ze informatie had
achtergehouden over het vertrek van de gemeentesecretaris en daarom haar ook de portefeuille
personeel en organisatie tijdens haar vakantie hadden ontnomen. De drie wethouders mogen aanvankelijk
blijven zitten, maar na de benoeming van waarnemend burgemeester Cees Waal, is de PvdA voor het
vertrek van de wethouders. De waarnemend burgemeester beheert, met nog een paar weken tot de
raadsverkiezingen, de portefeuilles van de opgestapte wethouders. Meestal blijven wethouders
demissionair hun functie vervullen tot een nieuw college is geformeerd. ‘Blijkbaar is de situatie in Delfzijl
dusdanig geëscaleerd dat er zelfs geen tijd meer is om de bureaus op te ruimen’, concludeert de Groningse
hoogleraar Douwe Jan Elzinga.
Haarlemmermeer – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Mieke Blankers-Karsbergen (CDA) moet aftreden vanwege de kwestie Calatrava-bruggen. Geen opvolger.
Kapelle – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Piet Ganseman (Gemeentebelang) was in 2006 de eerste wethouder die het haasje was. Hij is betrokken
bij een vechtpartij op oudejaarsavond, wil aanblijven maar moet onder politieke druk van de raad toch
opstappen. Geen opvolger.
Leiderdorp – politiek – financieel beleid (4 wethouders)
Wethouders G. van der Does (CDA), W. Laman (CDA), P. Glasbeek (PvdA) en J. Stuijt (PvdA) moeten
opstappen, een maand voor de raadsverkiezingen, na een motie van wantrouwen vanwege overschrijding
krediet overbrugging A4. Het gaat om een tegenvaller van 17,5 miljoen euro voor de aanleg van
fietsverbindingen en andere infrastructurele werken naast en over de verdubbelde A4. Geen opvolgers.
Lisse – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ab Moolenaar (CDA) struikelt in de laatste maand voor de raadsverkiezingen alsnog over de kwestieRomeyn. Aanleiding was een uitspraak van de rechter in hoger beroep dat Lisse in 1998, toen Molenaar
wethouder grondzaken was, onrechtmatig heeft gehandeld tegenover makelaar/projectontwikkelaar
Romeyn. Die werd gepasseerd bij de verkoop van een winkellocatie terwijl hij het hoogste bod had
uitgebracht. Romeyn eist een schadeloosstelling van 3,5 miljoen euro. Burgemeester Corrie Langeraar, die
in 1998 financiën deed, overleefde een motie van treurnis omdat de stemmen staakten.
Maassluis – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
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Jan de Visser (CDA) stapt een dag voor de raadsverkiezingen op na een vertrouwensbreuk met zijn fractie.
Hij is niet de beoogde wethouderskandidaat voor de tweede duale raadsperiode.
Nuth – politiek – integriteit (1 wethouder)
Huub Kockelkoren (PvdA) dient zijn ontslag in nadat de raad hem wil wegsturen in de raadsvergadering
van 2 maart, enkele dagen voor de raadsverkiezingen. Kockelkoren wilde aanvankelijk niet opstappen
terwijl de raad dat wenste vanwege een onderzoeksrapport waaruit is gebleken dat de wethouder
salarisbriefjes van de collegeleden heeft ingekeken. Geen opvolging.
Schagen – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Hans Jong (Duurzaam Schagen) treedt af omdat de raad de VVD volgde dat belangrijke
verkeersmaatregelen op de Markt niet door het college maar door de raad moeten worden genomen. Jong
beschouwt dat als een motie van wantrouwen en stapt op. Geen opvolger.
Schagen – politiek – vertrouwensbreuk eigen partij (1 wethouder)
Eugeen Hoekstra (PvdA) neemt ontslag, nadat hij door zijn partij laag op de kandidatenlijst is geplaatst.
Twee weken later trekt hij op verzoek van de meerderheid van de raad, zonder steun van de PvdA, zijn
ontslag in. Dus eigen opvolging. Maar hij moet begin januari 2006 toch aftreden omdat hij na zijn ontslag
niet opnieuw is benoemd en geïnstalleerd.
Venlo – burgemeestersbenoeming
R. van der Zwaag (CDA) wordt in januari 2006 benoemd tot burgemeester van Veere. Geen opvolging.
Voorst – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
Een motie van wantrouwen tegen wethouder Bren Schulp (VVD) over een te dure exploitatie van een
nieuw sportcomplex betekent eind januari ook het vertrek van de andere drie wethouders. M. Lagerweij
(GBL), A. Vos-Leferink (PGD) en A. Oude-Luttikhuis-Lenferink (CDA) verklaren zich solidair met Schulp.
Geen opvolgers.
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College- en raadsperiode 2006-2010
Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006 – gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010.
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JAAROVERZICHT 2006 (vanaf GR2006, de start)
Aalten – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Het CDA laat de eigen wethouders Truus Wikkerink en Jenny Rigter vallen. Een meerderheid van de raad
zegt vervolgens het vertrouwen op in alle wethouders, waardoor Willie Oort (PvdA) ook verdwijnt.
Aanleiding zijn organisatorische problemen na de herindeling en onvrede over de inhuur van een
interimmanager à raison van 130 duizend euro voor zes maanden. De opvolging raakt vertraagd na de
affaire rondom CDA-raadslid en kandidaat-wethouder Gerrit Rutgers die onder verdenking staat van
verwaarlozing van dieren op de kinderboerderij die Rutgers beheert. Uiteindelijk treedt een nieuw college
aan met vier wethouders: Hans Martijn Ostendorp (CDA), Henk Rijks (Gemeentebelangen), Johan
Teeuwsen (VVD) en Wim ten Voorde (CDA).
Achtkarspelen – politiek (1 wethouder1)
Demissionair wethouder Arend Veenstra (PvdA) treedt ruim twee weken na de raadsverkiezingen af. Hij
stapt op omdat zich plotseling, na de raadsverkiezingen, drie andere kandidaten hebben gemeld voor het
wethouderschap. Veenstra zegt zijn lidmaatschap van de PvdA op en voelt er niets meer voor om raadslid
te blijven.
Alkmaar – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Arie Epskamp (VVD) stapt op na vertrouwensbreuk in college omdat hij zich tegenover derden
oncollegiaal had uitgelaten over een collega-wethouder. Epskamp was eerder burgemeester in Ter Aar
waar hij weg moest. Opvolger: Henk Hansen (ex-wethouder in Hoorn).
Ambt-Montfort – herindelingsverkiezingen
Als gevolg van de herindelingsverkiezingen en de fusie tot de nieuwe gemeente Roerdalen wordt H. van
der Linden (Aktief Berg), G. Nissen (Lijst Nissen) en J. Reijnders (Jongerenlijst) demissionair.
In het nieuwe fusiecollege keren Nissen (Lijst Nissen) en Reijnders (Jongerenlijst) terug.
Bergen (L.) – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Margo van den Broek (Progressieve Kombinatie) neemt ontslag na verlies van vertrouwen van raad. Van
den Broek wordt verweten de capaciteiten, de bestuurlijke vaardigheden en invoelingsvermogen te
missen om de wethoudersfunctie te vervullen. Haar partij gaat de oppositie in na benoeming van opvolger
Frans Pekema (VVD).
Bergen (NH)– overlijden
Elfriede Assuschkewitsch (VVD) komt plotseling te overlijden. Opvolger: Plomp (VVD).
Bergschenhoek – herindeling
Als gevolg van de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en
Rodenrijs en Bleiswijk) worden J. Koster (CDA), F. van Laviere (PvdA) en J. den Uil (ChristenUnie)
demissionair.
Alleen Den Uil zal na 1 januari 2007 doorgaan als wethouder in het nieuwe fusiecollege.
Berkel en Rodenrijs – herindeling
Als gevolg van de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Lansingerland worden T. Cnossen-Looijenga
(ChristenUnie), H. Vermeulen (PvdA) en M. Vorenkamp-van de Westeringh (VVD) demissionair.
Alleen Vorenkamp-van de Westeringh (VVD) keert na 1 januari 2007 als wethouder-van-buiten-de-raad
terug in het college van Lansingerland.
Beverwijk – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Karel Hazeveld (Democraten Beverwijk) legt zijn portefeuille neer nadat hij het vertrouwen van
coalitiepartners PvdA en CDA verliest op de uitvoering van het MFA-project. Gerard Hagen haakt af als
opvolger vanwege zijn pensioen. PvdA en CDA laten daarop Democraten vallen en zoeken een wethouder
bij het CDA. Als opvolger treedt in 2007 aan: F.J.A. Frowijn (CDA).
Binnenmaas – herindeling

1 In de telling voor het aantal politiek gevallen wethouders in 2006 na de GR2006 zijn 33 wethouders geteld, deze demissionaire
wethouder is niet meegeteld.
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Als gevolg van de herindeling met ’s Gravendeel tot de nieuwe gemeente Binnenmaas worden M. Barth
(CDA), J. Hage (VVD), E. Kooijman-de Heer (PvdA) demissionair.
In het nieuwe fusiecollege na 1 januari 2007 keert Els Kooijman-de Heer (PvdA) terug. De andere twee
wethouders gaan niet over.
Bladel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jos Duis (CDA) verliest het vertrouwen van de coalitiepartijen nadat hij bouwactiviteiten voortzet
ondanks het toegekende verzoek van omwonenden om nog niet te bouwen. Ondernemer Duis wordt
opgevolgd door partijgenoot Harrie Goossens.
Bleiswijk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan Zuidema (VVD) dient zijn ontslag in nadat de relatie met de raad onwerkbaar wordt. Aanleiding is de
legionellabesmetting in de plaatselijke sauna Elysium, een kwestie die Zuidema binnenskamers had
willen houden. Geen opvolger.
Bleiswijk - herindeling
Als gevolg van de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Lansingerland worden N. Boedhoe (PvdA) en
D. van Vliet (CDA) demissionair.
In het college van Lansingerland na 1 januari keren Boedhoe (PvdA), als wethouder-van-buiten, en Van
Vliet (CDA) beiden terug.
Borsele – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frans Tollenaar (SGP/ChristenUnie) komt in opspraak na rijden onder invloed. Zijn rijbewijs wordt
ingenomen. Tollenaar neemt ontslag nadat de raad over zijn positie wil vergaderen. Opvolger: Jan Zandee
(SGP/ChristenUnie).
Boxmeer – andere politieke werkkring
Emile Roemer (SP) neemt ontslag na benoeming tot Tweede Kamerlid. Opvolger: Gerard Everink (SP).
Boxtel – gezondheid
W.M. van Meurs (SP) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger twee maanden later: G. Wouters (SP).
Brielle – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Wim Kruikemeier (PvdA) stapt op na een vertrouwensbreuk in zijn fractie. Opvolger: Wilbert Borgonjen
(CDA).
Bunschoten – burgemeestersbenoeming
Melis van de Groep (ChristenUnie) wordt burgemeester in zijn eigen gemeente.
Dinkelland – gezondheid
Mevrouw Masselink-Poppink (CDA) vertrekt vanwege gezondheidsproblemen. Opvolger per 11 juli 2006:
R.H.J. Engbers (CDA).
Doetinchem – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Het na de herindelingsverkiezingen van 2004 geformeerde linkse college van PvdA, GroenLinks en D66
valt uiteen nadat de PvdA-fractie tot drie fracties versplinterd. Otwin van Dijk (PvdA) keert terug in
nieuwe coalitie met CDA en VVD. Rob de Redelijkheid (PvdA), Karin Huijink (GroenLinks) en Rob Blom
(D66) worden vervangen door Peter Drenth (CDA), Loes van der Meijs (VVD) en Koos Kuiper (CDA).
Drimmelen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jan van Buuren (VVD) neemt ontslag nadat hij het vertrouwen verliest van de raad, met uitzondering van
zijn eigen partij. Aanleiding: Van Buuren moet na een alcoholcontrole zijn rijbewijs inleveren. Petra
Kimmel (VVD) bedankt voor de eer omdat het haar financieel te veel zou kosten. Oppositie wil geen
vervanger.
Eersel – gezondheid
Harrie van Loon (Vessem, Wintelre, Knegsel, Eersel Anders) stopt ermee om gezondheidsredenen.
Opvolger: Jos Heezemans (Vessem, Wintelre, Knegsel, Eersel Anders).
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Gaasterlân-Sleat – overlijden
Hans Zoodsma (PvdA), tot 2006 PvdA-raadslid in Sneek en na de collegeonderhandelingen benoemd tot
wethouder-van-buiten, overlijdt vlak voor oudjaar als gevolg van een hersenvliesontsteking.
Gouda – politiek – afspraak (1 wethouder)
Piet van der Sluijs (ChristenUnie) neemt per 22 december ontslag conform afspraak bij de vorming van de
nieuwe coalitie na de raadsverkiezingen. Van der Sluijs, die sinds 2002 wethouder is, zou het nieuwe
college met zijn ervaring op weg helpen en dan opstappen. Opvolger: Harold Janssen (ChristenUnie).
Grave – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Gerard Peeters (PvdA) stapt twee maanden na zijn aantreden op. Aanleiding: onvrede over het besluit van
college en raad om geen noodopvang voor asielzoekers te bekostigen. Opvolger: Jacques van Geest (PvdA).
’s-Gravendeel – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Binnenmaas tot de nieuwe gemeente Binnenmaas per 1 januari 2007
worden Arinda Callewaert-de Groot (CDA) en H. van Driel (PvdA) demissionair.
In het nieuwe fusiecollege na 1 januari 2007 keert Arinda Callewaert-de Groot (CDA) terug. Van Driel gaat
niet door.
Haelen – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Haelen tot Leudal (met Heel, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer)
per 1 januari 2007 worden P. Jeurgens (Samen Verder), H. Sleutels (Lijst Buggenum) en A. Walraven
(Samen Verder) demissionair.
In het nieuwe fusiecollege van Leudal keren Piet Jeurgens (Samen Verder) en Arno Walraven (Samen
Verder) terug.
Heel – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Heel tot Leudal (met Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer)
per 1 januari 2007 worden A. Huijskens (Geheel Anders), H. van de Mortel (CDA) en G. Timmermans
(Fractie Wessem) demissionair.
Zij keren van geen drie terug in het nieuwe fusiecollege dat na 1 januari 2007 aantreedt.
Helmond – andere politieke werkkring
Ruud van Heugten (CDA) neemt ontslag na benoeming tot Tweede Kamerlid. Opvolger: Frans Stienen
(CDA).
Het Bildt – gezondheid
Marten Thomas (CDA) legt zes weken na zijn benoeming onverwacht het wethouderschap neer. Hij blijkt
ernstig ziek en overlijdt later in het jaar. Opvolgster: CDA-partijgenoot Nel Haarsma-Vrieswijk.
Heythuysen – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Heythuysen per 1 januari 2007 tot Leudal (met Haelen, Heel, Hunsel en
Roggel en Neer) worden J. Smoolenaars (CDA), P. Verlinden (Ronduit Open) en M. Wagemans (Ronduit
Open) demissionair. Piet Verlinden (Ronduit Open) keert terug in het nieuwe fusiecollege van Leudal, de
andere twee doen dat niet.
Hunsel – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Hunsel per 1 januari 2007 tot Leudal (met Haelen, Heel, Heythuysen en
Roggel en Neer) worden J. Custers (Leefbare Kernen) en H. Sleven (Dorpsbelang) demissionair. In het
nieuwe fusiecollege van Leudal keert Hen Sleven (Dorpenbelang) als enige terug.
Korendijk – gezondheid
CDA-wethouder B. Schelling stopt ermee vanwege gezondheidsredenen. Opvolger wordt in 2007
benoemd: J.L. van Driel (CDA).
Landgraaf – persoonlijk
Sjef Kreutz (PvdA) stopt ermee. Hij is niet gelukkig in zijn functie als wethouder. Opvolgster: J.M.J. KampsLaeven (PvdA).
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Leiderdorp – gezondheid
Bert van der Does (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: J.J.F.M. Gardeniers (CDA).
Liemeer – herindeling
Als gevolg van herindeling tot Nieuwkoop (met Nieuwkoop en Ter Aar) worden A. de Bos (CDA), P. Melzer
(VVD), A. Schrama-van Kessel (Gemeente Belangen Samen) demissionair.
Schrama-Van Kessel komt na 1 januari 2007 terug in het nieuwe fusiecollege van Nieuwkoop, de andere
twee wethouders keren niet terug.
Lochem – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De wethouders Gudrun Kreeft-Winter (PvdA), Marja Eggink (GemeenteBelangen), A. Pompe
(GemeenteBelangen) en M. Schouten (GroenLinks) worden demissionair nadat het na de
herindelingsverkiezingen van 2004 geformeerde college uiteenvalt. Reden: GemeenteBelangen zegt het
vertrouwen op in de coalitiepartners GroenLinks en PvdA. De verhoudingen zijn fors verstoort en vooral
GemeenteBelangen verwijt de PvdA bang te zijn voor bezuinigingen en zich niet te houden aan gemaakte
afspraken. Gudrun Kreeft-Winters (PvdA) keert terug in nieuwe coalitie met CDA, VVD en GroenLinks.
Marja Eggink (GemeenteBelangen) en Alwi Pompe (GemeenteBelangen) worden opgevolgd door BerendJan Bussink (VVD) en Jan Kottelenberg (CDA). Schouten (GroenLinks) door partijgenoot Thijs de la Court.
Maasbracht – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Thorn per 1 januari 2007 tot de nieuwe gemeente Maasgouw worden J.
Bours-Vogels (PvdA), P. Prejean (CDA), A. Smeets-Palmen (CDA) demissionair.
Alleen Piet Prejean gaat na 1 januari 2007 door in het nieuwe fusiecollege van Thorn.
Maasbree – gezondheid
G. Peeters (PvdA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolgster: M. Kleinen-Heines (PvdA).
Maasdriel – politiek - integriteit (1 wethouder)
Gijs van Eeuwijk (Samen Sterk Maasdriel) stapt op na een gebrek aan vertrouwen vanuit de raad.
Aanleiding: Van Eeuwijk heeft niet-openbare informatie (een lijst van kopers van een nieuw
woningbouwproject in Kerkdriel) gegeven aan zijn partijgenoot-raadslid Arnold van Hooft die belang bij
deze informatie kon hebben. Opvolger: wethouder van buiten, A. Verachtert (Samen Sterk).
Medemblik – overlijden
André du Pon (VVD) overlijdt. Vanwege de aanstaande herindeling komt er geen opvolger.
Medemblik – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Noorder-Koggenland, Medemblik en Wognum ontstaat per 1 januari
2007 de nieuwe fusiegemeente Medemblik. Vanwege de herindelingsverkiezingen wordt J. Posma
(Gemeentebelangen) demissionair.
Posma komt na 1 januari 2007 in het nieuwe fusiecollege van Medemblik.
Menterwolde – politiek - vertrouwensbreuk fractie (1 wethouder)
Lian Veenstra (SP) verliest vertrouwen van haar eigen fractie. Aanvankelijk geen opvolger omdat de SPfractie zich afscheidt van de partij. In 2007 treedt Jan Velthuis (PvdA) aan als nieuwe wethouder.
Midden-Delfland – politiek – breuk met de raad (1 wethouder)
Dirk Hanemaaijer (Open, Groen en Progressief) vertrekt na het besluit om het aantal wethouders tot twee
te beperken. Geen opvolger.
Niedorp – overlijden
Karel Roel (PvdA) overlijdt na een kort ziekbed. Opvolger: Annamarie Busker (PvdA).
Nieuwkoop – herindeling
Als gevolg van de herindeling per 1 januari 2007 tot een nieuwe gemeente Nieuwkoop (met Liemeer en
Ter Aar) worden J. de Knegt (VVD), Berry Pors (PvdA/GroenLinks) en J. Tersteeg (Middenpartij)
demissionair.
Van dit drietal is Tersteeg de enige die na 1 januari 2007 ook in het nieuwe fusiecollege van de nieuwe
gemeente wordt benoemd.
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Noorder-Koggenland – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Noorder-Koggenland, Medemblik en Wognum ontstaat per 1 januari
2007 de nieuwe fusiegemeente Medemblik. Vanwege de fusieverkiezingen worden J. Burger (PvdA), K.
Gutter (CDA) en V. Kay (Gemeentebelangen) demissionair.
Gutter is van dit drietal de enige die na 1 januari 2007 ook in het nieuwe fusiecollege van de nieuwe
gemeente Medemblik wordt benoemd.
Nuenen – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Frans Verhallen (CDA) vertrekt nadat de raad dreigt met een motie van wantrouwen. Verhallen wordt
verweten de raad onvoldoende te informeren over de jaarrekening en het accountantsonderzoek. Geen
opvolger.
Obdam – herindeling
Als gevolg van de fusie van Obdam met Wester-Koggenland per 1 januari 2007 tot de nieuwe gemeente
Koggenland worden bij de herindelingsverkiezingen S. Luijt-Smit (VVD) en J. Ursem (CDA) demissionair.
Ursem is de enige van dit tweetal die na 1 januari 2007 ook in het nieuwe fusiecollege van de nieuwe
gemeente Koggenland wordt benoemd.
Ommen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Lokale Partij Ommen blaast het eigen college met PvdA en VVD op. De partij verzet zich tegen de gemaakte
afspraken om te bouwen langs de Vecht. De eigen wethouder Jan Hulsink wil partijloos verder gaan maar
dat wordt hem door de collega-wethouders ontraden. De crisis zal pas in het voorjaar van 2007 worden
opgelost, onder meer doordat Hulsink zijn lidmaatschap van de LPO opzegt. Dat zal hem niet redden; hij
wordt afgelost door twee nieuwkomers Arent Beugelink (CDA) en Harry Burema (ChristenUnie). Zij
worden in mei 2007 gekozen samen met Hannie Lagas-Meijer (VVD) en D.B. Geurs (PvdA) die opnieuw
worden gekozen.
Rheden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Wim Pieper (Gemeentebelangen) stapt op vanwege een vertrouwensbreuk met de coalitiepartijen,
inclusief zijn eigen fractie. Aanleiding: conflicten over de aanleg van een noordelijke parallelroute Hart
voor Dieren en de rondweg Laag Soeren. In 2007 wordt Jan Jansen (CDA) zijn opvolger.
Roerdalen – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Roerdalen worden I. Biermans (CDA), J. Geraedts (Jongeren voor Jong
en Oud) en Th. Neijnens (CDA) demissionair.
In het college van de nieuwe gemeente Roerdalen na 1 januari 2007 keren terug Th. Neijnens (CDA) en J.
Geraedts (Roerstreek Lokaal!).
Roermond – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Roermond en Swalmen per 1 januari 2007 tot de nieuwe gemeente
Roermond worden G. IJff (PvdA), L. Imkamp (D66), W. Kemp (CDA), J. van Rey (VVD) en T. Schreurs (VVD)
demissionair.
Van deze demissionaire wethouders worden Wim Kemp (CDA), T. Schreurs (VVD), G. IJff (PvdA) en Jos van
Rey (VVD) benoemd in het nieuwe fusiecollege van Roermond.
Roggel en Neer – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Roggel en Neer per 1 januari 2007 tot Leudal (met Haelen, Heel,
Heythuysen en Hunsel) worden mw. M. Kortenhorst (Akkoord ’90) en W. Peulen (Gemeentebelangen)
demissionair.
Geen van deze twee wethouders komt na 1 januari in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Sluis – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Een aangenomen motie van wantrouwen tegen Adri Roosendaal (Nieuw West) over de kosten van de
verbouw van het gemeentehuis leidt tot een coalitiecrisis. De overige drie wethouders Peter Ploegaart
(CDA), Johan Provoost (VVD) en Jacky Boogaard (Gemeentebelangen) nemen ontslag. De nieuwe coalitie
van PvdA, D&T en Nieuw West benoemt Carien Bolijn-Hertzberger (D&T), Leen Wille (PvdA) en Henk
Luijendijk (Nieuw West) tot opvolgers.
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Steenbergen – politiek – afspraak (1 wethouder )
Peter Sanders (Steenbergen Anders) vertrekt conform afspraak na drie maanden. Hij werd wethouder
omdat de beoogde kandidaat zich wegens ziekte op de dag van de benoeming moest terugtrekken wegens
ziekte. Opvolger van buiten: Bert van Kesteren.
Strijen – andere zakelijke werkkring
Gert-Jan Buitendijk (CDA) wordt directeur Financieel Economische Zaken van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opvolger: Geraldo Janssen (CDA).
Swalmen – herindeling
Als gevolg van de fusie van Swalmen met Roermond per 1 januari 2007 tot de nieuwe gemeente
Roermond worden F. van Dael (CDA) en G. Smeets (Demokraten Swalmen) demissionair.
Smeets is de enige van deze twee die in het nieuwe fusiecollege wordt benoemd.
Ter Aar – herindeling
Als gevolg van de herindeling per 1 januari 2007 met Liemeer en Nieuwkoop tot de nieuwe fusiegemeente
Nieuwkoop worden F. van Assendelft (VVD) en N. Jonker (CDA) demissionair.
In het nieuwe fusiecollege wordt N. Jonker (CDA) van deze twee als enige benoemd.
Teylingen – persoonlijk – verhuizing
Margo van de Fliert-Klein (VVD) stopt vanwege verhuizing. Opvolger: B. Homan (VVD).
Thorn – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Maasbracht per 1 januari 2007 tot de nieuwe fusiegemeente Maasgouw
worden M. Corbeij (CDA) en L. Wolfs (PvdA) demissionair.
Geen van deze twee komt na 1 januari 2007 in het nieuwe fusiecollege.
Waalre – gezondheid
Andries Bosma (VVD) stopt vanwege gezondheidsredenen. Opvolger wordt Ton Bonouvrie (VVD).
Wester-Koggenland – herindeling
Als gevolg van de fusie van Wester-Koggenland met Obdam per 1 januari 2007 tot de nieuwe gemeente
Koggenland worden P. Moeijes (VVD) en J. Vriend (CDA) demissionair.
Vriend en Moeijes worden beiden benoemd in het nieuwe fusiecollege van Koggenland.
Wognum – herindeling
Als gevolg van de herindeling van Noorder-Koggenland, Medemblik en Wognum ontstaat per 1 januari
2007 de nieuwe fusiegemeente Medemblik. Vanwege de herindelingsverkiezingen worden J. Entius (VVD)
en A. Schouten (CDA) demissionair.
Entius is de enige van deze twee die benoemd wordt in het fusiecollege van de nieuwe gemeente
Medemblik.
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JAAROVERZICHT 2007 (1e volle jaar)
Aa en Hunze – persoonlijk
Parttime wethouder Gré Oussoren (VVD) vindt de werkbelasting te zwaar en stapt op. Geen opvolger,
taken worden overgenomen door wethouder Hedwig Udding-Blok (VVD).
Alblasserdam – persoonlijk
Jaap de Gruijter (CDA) vindt het na negen jaar wethouderschap genoeg. Hij stapt terug en wordt raadslid.
Opvolger: Theo de Gelder (CDA).
Alblasserdam – gezondheid
Theo de Gelder (CDA) treedt vanwege ziekte terug. Hij wordt opgevolgd door de uit Krimpen afkomstige
Sjoerd Veerman (CDA).
Almere – persoonlijk - zwangerschapsverlof
Martine Visser (CDA/ChristenUnie) gaat per 1 augustus met zwangerschapsverlof terwijl er nog geen
wettelijke regeling is. Wim Faber (CDA) vervangt haar voor een periode van vier maanden waarna op 1
december Visser weer terugkeert in het college.
Amsterdam – andere politieke werkkring
Ahmed Aboutaleb (PvdA) wordt benoemd tot staatssecretaris van sociale zaken. Opvolgster: Hennah
Buyne (PvdA).
Andijk – persoonlijk
Rob Everts (VVD) stopt met onmiddellijke ingang om persoonlijke redenen. Opvolger: Nico Harteveld
(VVD).
Arcen en Velden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Lex van Marcke (PvdA), stapt op na een motie van wantrouwen van coalitiepartner CDA. Aanleiding: het
proces van realisatie van een multifunctionele accommodatie. Opvolger: Sraar Geelen (CDA).
Assen – andere politieke werkkring
Gerrit Piek (PvdA) is na tien jaar wethouderschap in de Drentse hoofdstad toe aan een nieuwe uitdaging.
Hij wordt wethouder in Zwolle. Opvolger: Jaap Kuin (PvdA).
Asten – andere zakelijke werkkring
Harrie van der Loo (VVD) wordt gouverneur van Rotary International voor het district Limburg, OostBrabant en Zuid-Gelderland. Opvolger: Peter Gerrits (VVD).
Barendrecht – gezondheid
Ett Schoehuizen (VVD) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Martin Schreurs (VVD).
Berkelland – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Hans Boxem (VVD) stapt op nadat zijn partij zich uit de coalitie terugtrekt vanwege onvrede over het
besluit om de ozb met twintig procent te verhogen. Geen opvolger.
Binnenmaas – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Hans Hoek (SGP) legt zijn functie neer. Reden: vertrouwensbreuk in het college. Er zou sprake zijn van een
gebrek aan collegialiteit en loyaliteit. Vooral CDA-wethouder Arinda Callewaert krijgt het te verduren. De
SGP, die niet nodig was voor een meerderheid, stapt uit de coalitie. Geen opvolger.
Borne – andere zakelijke werkkring
Bram Donkers (PvdA) krijgt een andere functie binnen de directie van Hogeschool Windesheim. Opvolger:
Lex Albers (PvdA).
Bunschoten – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
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Arend Pruijs (Betaalbaar Bunschoten) trekt zijn conclusies na het verschijnen van een rapport over het
dossier Westmaat, wat gaat over de enorme kostenoverschrijding van de aanbesteding van de bestrating
van het parkeerterrein. Opvolger: Peter Korlaar (Betaalbaar Bunschoten).
Buren – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Karel Kettelerij (VVD) stapt op. Reden: een vertrouwensbreuk tussen de VVD en de overige
coalitiepartners over het te voeren bezuinigingsbeleid. Geen opvolger.
Buren – persoonlijk – integriteit (1 wethouder)
Gert Velthorst (Protestant Christelijke Groepering, PCG) treedt terug na een buitenechtelijke affaire met
een ambtenaar van de gemeente. Opvolger: Henk de Ronde (PCG).
Coevorden – burgemeestersbenoeming
Peter Snijders (VVD) wordt benoemd tot burgemeester van De Wolden. Opvolger: Geert Roeles (VVD).
Culemborg – andere politieke werkkring
Lily Jacobs (PvdA) wordt lid van het Europees Parlement, opvolgster van Max van den Berg die
commissaris van de Koningin in Groningen is geworden. Opvolgster: Herma Verbeij (PvdA).
Den Bosch – burgemeestersbenoeming
Roderick van de Mortel (VVD) is benoemd tot burgemeester van Vught. Opvolger: Bert Pauli (VVD).
Den Haag – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Pieter van Woensel (VVD) treedt af uit verantwoordelijkheid voor het tekort van twaalf miljoen euro op
het budget dat beschikbaar is voor de aanleg van RandstadRail. Opvolger: Peter Smit (VVD).
Deventer – persoonlijk
Bert Doornebos (PvdA) wil na negen jaar wethouderschap meer tijd voor persoonlijke bezigheden.
Opvolger: wethouder van buiten de raad, Andries van den Berg (PvdA).
Dordrecht – politiek – verhuisplicht (1 wethouder)
Wethouder van buiten Neza Albayrak, PvdA, verliest vertrouwen van eigen fractie en vertrekt omdat zij
niet kan voldoen aan het woonplaatsvereiste. Opvolger: Jan Lagendijk (PvdA).
Drimmelen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Carla van Mourik vertrekt na onenigheid met eigen fractie (Lijst Harrie Bakker).
Dronten – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Siebe de Graaf (ChristenUnie) stapt op omdat hij naar eigen zeggen onvoldoende vertrouwen genoot
binnen de raad. Aanleiding: zijn handelwijze rond de steeg in het centrum van Dronten die verkocht werd
aan een ondernemer die er een ruimte wilde bouwen. Veel inwoners maakten gebruik van de doorgang.
Opvolger: partijgenoot Flip van As, die kort daarvoor in Leiden is gesneuveld.
Edam-Volendam – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Jaap Bond (Recht door Zee) krijgt een motie van wantrouwen, die gesteund wordt door coalitiepartij PvdA
aan de broek. Aanleiding: Bond stelt oppositiepartij, het CDA, verantwoordelijk voor de dood van veertien
kinderen bij de Nieuwjaarsbrand van 2001. Bond blijft zitten, wordt vervolgens weggestuurd en dat leidt
tot de val van de overige wethouders mevrouw Kes en Runderkamp (beiden Volendam ‘80) en Luyckx
(PvdA). Recht door Zee trekt zich terug uit de coalitie. Uiteindelijk gaat een minderheidscollege met de
wethouders Kes en Runderkamp (beide Volendam ’80) en Luyckx (PvdA) door.
Elburg – gezondheid
Bert Bossenbroek (CDA) gaat vervroegd met pensioen om gezondheidsredenen. Opvolgster: Lyda
Sneevliet-Radstaak (CDA).
Enkhuizen – politiek – verstoorde verhoudingen, breuk in coalitie (3 wethouders)
Herman Bode (PvdA), Jan Frankx ( Nieuw Enkhuizen) en Dirk van Pijkeren (ChristenUnie) stellen hun
portefeuilles beschikbaar als de PvdA-fractie per amendement eist dat de Harlingersteiger niet vol komt te
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liggen met cruiseschepen. Een nieuwe coalitie wordt geformeerd zonder PvdA maar met CDA, VVD en
D66. Bode wordt opgevolgd door Hendrik Boland (VVD-D66). Frankx en Van Pijkeren volgen zichzelf op.
Ermelo – andere politieke werkkring
Eddy Bilder (CDA) wordt Tweede Kamerlid na de formatie van het vierde kabinet Balkenende. Opvolger:
Jan van den Bosch (CDA).
Geldrop-Mierlo – burgemeestersbenoeming
Bas van den Tillaar (CDA) wordt burgemeester van Gulpen Wittem. Opvolger: Walther van Hirtum (CDA).
Geldrop - Mierlo – politiek – breuk met eigen fractie/partij (1 wethouder)
Wil Maasakkers stapt op na het opzeggen van zijn lidmaatschap van zijn partij Democratische Groepering
Geldrop (DGG) vanwege interne problemen in de partij. Opvolger: Jan van Zeeland (DCG).
Gemert-Bakel – persoonlijk
Hans van Dijk (PvdA) neemt afscheid vanwege de gezondheid van zijn vrouw, die heeft MS en Van Dijk
wenst meer tijd met haar door te brengen. Opvolger: Peeter Mastenbroek (PvdA).
Giessenlanden – andere politieke werkkring
Joop Evertse (ChristenUnie) wordt gedeputeerde van Zuid-Holland. Opvolger: Hans Freije (ChristenUnie).
Goedereede – andere politieke werkkring
Cornelis Visser (CDA) wordt lid van het Europees Parlement als opvolger van de afgetreden partijgenoot
Joop Post die aftrad vanwege dubieuze investering met geld van beleggers. Opvolger: Arend-Jan van der
Vlugt (CDA).
Gorinchem – politiek – dualisme (1 wethouder)
Henk Netze (Stadsbelang/Leefbaar Gorinchem) stapt op. Reden: het dualisme past niet bij zijn aard en
karakter. Opvolger: Bert Biemans (Stadsbelang/Leefbaar Gorinchem), afkomstig uit Wassenaar maar
geboren en getogen in Gorinchem.
Haaksbergen – burgemeestersbenoeming
Marijke van Beek (PvdA) wordt burgemeester van Eemsmond. Opvolger: Han Noordink (PvdA).
Halderberge – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Anita Olsthoorn (Wij Overleggen Samen, WOS), neemt ontslag vanwege de slechte verhoudingen in het
college. Haar partij stapt uit de coalitie. VVD en Progressief Halderberge gaan door met CDA en
Gemeenschapsbelangen Halderberge. Olsthoorn krijgt twee opvolgers: Jan Paantjes (CDA) en Jan van
Hoek (Gemeenschapsbelangen Halderberge).
Harderwijk – burgemeestersbenoeming
Frans de Lange (ChristenUnie) is benoemd tot burgemeester in Elburg. Opvolger: Pieter Teeninga
(ChristenUnie).
Harlingen – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Piet Waaijer (CDA) neemt ontslag, na een nog geheim rapport van de gemeentelijke rekenkamer over het
financieel beleid van de gemeente Harlingen in de afgelopen jaren. Hij is dertien jaar wethouder geweest,
waarvan twaalf jaar wethouder van Financiën. Opvolger: Frans Zomers, raadslid van een lokale partij in
het Noord-Hollandse Bergen.
Heemskerk – burgemeestersbenoeming
Mieke Baltus (CDA) wordt burgemeester van Uitgeest. Opvolgster: Gineke van ’t Veer (CDA).
Heemstede – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Nera Otsen (PvdA) stapt op. Aanleiding voor haar vertrek: binnen de gemeenteraad heeft zij onvoldoende
steun voor haar beleid om het onderhoud en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties aan
Optisport uit te besteden. Volgens de lokale rekenkamercommissie had de gemeente kritischer en actiever
moeten kijken naar de uitkomsten van het beheer door Optisport. Opvolger: Sjaak Struijf (PvdA).
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Heerlen – gezondheid
Karel Scholtissen (PvdA) neemt ontslag. Na zijn hartaanval in 2006 is zijn wethoudersbaan hem te zwaar.
Opvolger: Pé Diederer (PvdA).
Hengelo – burgemeestersbenoeming
Hans Kok (PvdA) wordt burgemeester van de gemeente Hof van Twente. Opvolger: Jan Bron (PvdA).
Heumen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Charlotte van Sluis (VVD) stapt op omdat zij zich gemangeld voelt in de coalitie met twee linkse
wethouders. De VVD eist het toetreden van een derde partij tot de coalitie met PvdA/GroenLinks. In 2008
wordt het Nijmeegse raadslid Jolanda van Veluw de nieuwe VVD-wethouder.
Hilvarenbeek – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Een vertrouwensbreuk in de coalitie leidt tot het opstappen van alle wethouders. Wim Lemmens (CDA) en
Kees van Mol (PvdA) nemen ontslag en Piet Hesselmans (Gemeenschapslijst) vertrekt nadat een motie van
wantrouwen en een ontslagbesluit tegen hem was ingediend en aangenomen. Er was geen vertrouwen dat
zijn partij loyaal meewerkte om het bestuur transparant te maken. Lemmens en Van Mol volgen zichzelf
op in een nieuwe coalitie waarin Hesselmans is vervangen door Mieke Hendrikx-Blankers (6 Kernen
Belang).
Hilversum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Otger Meuwissen (CDA) vertrekt vrijwillig. Reden: een opeenstapeling van lastige dossiers en het gevoel
onvoldoende uit de verf te komen om zijn portefeuille met succes te ontwikkelen kort nadat hij in
opspraak was geraakt over een bouwproject dat door een meetfout te hoog was opgeleverd. Opvolger:
Ton Roerig (CDA).
Houten – burgemeestersbenoeming
Joost van Oostrum (VVD) benoemd tot burgemeester van Rhenen. Opvolgster: Marianne Kallen-Morren.
Hulst – gezondheid
Paul Weemaes (PvdA) neemt afscheid om gezondheidsredenen. Diane van Damme-Fassaert (PvdA) wordt
zijn opvolgster.
Kampen – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Gerard Wiggers (Gemeente Belang Kampen) stapt op na een motie van wantrouwen omdat
coalitiepartijen PvdA, ChristenUnie en SGP het vertrouwen in zijn fractie hebben verloren. Geen opvolger.
Koggenland – burgemeestersbenoeming
Piet Moeijes (VVD) is burgemeester geworden van de gemeente Schermer. Opvolger: Jan Wijnker (VVD).
Landerd – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Annette van Delft (Progressief Landerd) stapt op na een vertrouwensbreuk in het college en gebrek aan
vertrouwen in de kwaliteiten van de wethouder door de coalitiefracties. Opvolger wordt later P.
Raijmakers (DS ’79).
Lansingerland – politiek – afspraak (1 wethouder)
Toetie Vorenkamp-van de Westeringh (VVD) stapt op. Reden van vertrek: politiek afspraak bij vorming
nieuwe college dat zij na inwerkperiode van het college van deze fusiegemeente zou terugtreden.
Opvolger: Werner ten Kate (VVD).
Leiden – politiek – breuk in coalitie (6 wethouders)
Paul Jonas (SP) en Raymond Keur (SP) stappen op omdat hun partij zich niet kan verenigen met het
standpunt van het college inzake de RijnGouwelijn. Het college wil geen verzet plegen tegen de dreigende
doorzettingsmacht van de provincie. De SP-wethouderscrisis leidt tot de val van het voltallige college. De
overige wethouders Gerda van den Berg (PvdA), Marc Witteman (PvdA), John Steegh (GroenLinks) en Flip
van As (ChristenUnie) worden demissionair. In het nieuwe college zijn Van den Berg, Witteman en Steegh
hun eigen opvolgers. Nieuw zijn: Jan-Jaap de Haan (CDA) en de eerder in het jaar afgetreden Haagse
wethouder Pieter van Woensel (VVD). Flip van As is per 20 december in Dronten benoemd in plaats van
de gevallen partijgenoot-wethouder Siebe de Graaf.
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Lelystad – burgemeestersbenoeming
Tjeerd van der Zwan (PvdA) wordt burgemeester in Achtkarspelen. Zijn opvolger is Jop Fackeldey (PvdA).
Lelystad – andere zakelijke werkkring
Jan de Vries (CDA) wordt directeur van de grootste bomenkwekerij van het land. Opvolger: Patrick
Tetteroo (CDA).
Maasdonk – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Jan Meulepas (Dorpsbelangen) neemt ontslag. Andere coalitiepartijen willen Dorpsbelangen niet in een
nieuw college dat geformeerd wordt in reactie op een extern rapport waarin de bestuurskwaliteit van de
gespleten fusiegemeente wordt gehekeld. Meulepas noemt het rapport ‘weggegooid geld’. Opvolgster: Elly
de Jonge (Vooruitstrevende Partij Maasdonk).
Maassluis – gezondheid
Arie van der Knijff (CDA) legt zijn functie om gezondheidsredenen neer. Opvolger: Kees Pleijsier (CDA).
Menterwolde – opvolging
Jan Veenstra (PvdA) wordt in januari benoemd voor de in juli 2006 opgestapte Lian Veenstra (SP).
Meppel – burgemeestersbenoeming
Mark Boumans (VVD) is benoemd tot burgemeester van Haren (Groningen). Opvolger: Ton Dohle (VVD).
Midden Delfland – persoonlijk
Hen Keijzer (OGP) treedt om persoonlijke redenen terug. Keijzer vindt de invoering van de wet
maatschappelijke ondersteuning (wmo) onnodig. Opvolgster: Tineke van Nimwegen (OGP).
Millingen aan de Rijn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ronald Ober (VVD), twee jaar geleden als wethouder van buiten de beste sollicitant, vertrekt vanwege een
dreigende vertrouwensbreuk met de raad. Reden: een verschil van mening over het besturen op
hoofdlijnen. Opvolger: uit 39 sollicitanten wordt Rein Verdijk, oud-wethouder uit Neerijnen gekozen als
opvolger.
Moerdijk – gezondheid
Ingrid Scheifes-Coenen (GroenLinks) besluit vanwege haar gezondheid het wethouderschap neer te
leggen. Opvolgster: Wil Vissers (GroenLinks).
Noordoostpolder – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Willem Keur (VVD) stapt op na vertrouwensbreuk met zowel raad als de rest van het college. De
wethouder wordt verweten dat hij soms onvolledig en niet tijdig op de hoogte van zaken is. De VVD stapt
uit de coalitie. Opvolger: Leo Voorberg (ChristenUnie-SGP).
Nuenen – politiek – breuk eigen partij (1 wethouder)
Jirka van de Ven-Veldhuis (VVD) vertrekt omdat zij onvoldoende vertrouwen voelt van haar eigen
fractie/partij. Opvolger: het Dongense liberale raadslid Ad van Beek.
Oost Gelre – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jos Wolterink (VVD) neemt ontslag na een motie van wantrouwen van de raad. De wethouder van
financiën steunde openlijk een demonstratie voor de verbouw van het oude gemeentehuis en tegen
nieuwbouw. Opvolger: Karel Bonsen (VVD).
Oude-IJsselstreek – gezondheid
Arie den Butter (VVD) trekt zich terug om persoonlijke redenen. Opvolgster: Corine Sluiter-Kuilwijk
(VVD).
Oudewater – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Tim Smelik (VVD) treedt af. Reden: onenigheid in college over de sloop van een school ten behoeve van de
bouw van een nieuw gezondheidscentrum. Twaalf uur later en na een goed gesprek komt Smelik terug op
zijn besluit.
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Purmerend – gezondheid
Vincent Nijenhuis (CDA) vertrekt om gezondheidsredenen. Opvolgster: wethouder van buiten, Mona
Keijzer (CDA).
Putten – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Wien van den Brink (Gemeentebelangen) stapt op na een motie van wantrouwen. De partij van het
voormalig LPF-Kamerlid trekt daarop de ´stekker´ uit het college. De andere twee wethouders Frits
Fabriek (CDA) en Nico Gerritsen (SGP) keren terug in het nieuwe college. Van den Brink krijgt twee
opvolgers: Ard Kleijer (ChristenUnie) en Barend Siksma (VVD).
Raalte – burgemeestersbenoeming
Jean Paul Gebben (VVD) wordt burgemeester van Renkum. Opvolgster: Yayari Blijdenstein (VVD).
Raalte – andere zakelijke werkkring
Jos Elshof (CDA) wordt adjunct-directeur van de Stichting Vrouwenopvang Overijssel (SOO) te Zwolle.
Opvolger: Roger de Groot (CDA).
Rheden – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Het college komt ten val nadat de PvdA het vertrouwen opzegt in de nieuwe coalitiepartner
Gemeentebelangen vanwege een conflict over de parallelroute bij het tunnelproject Hart van Dieren. Een
maand eerder, december 2006, was wethouder Pieper (Gemeentebelangen) al opgestapt. De
bestuurscrisis leidt tot de formatie van een nieuwe college. De SP, ook nieuw na de raadsverkiezingen,
stopt er ook mee; Rikus Brader (SP) stapt op wegens vertrouwensbreuk met collegepartij PvdA. De PvdAwethouders Jan Bart Wilschut (PvdA) en Joop Kock (PvdA) volgen zichzelf op in de nieuwe coalitie die
verder bestaat uit Hans Elsenaar (VVD), Jan Jansen (CDA) en Harriet Tiemens (Groen links).
Rijssen-Holten – politiek – vertrouwensbreuk in raad (1 wethouder)
Wim Stegeman (CDA) kondigt zijn afscheid aan. Reden: de oppositie onder leiding van de SGP zaait
twijfels over zijn integriteit en de SGP, de verliezer van de college-onderhandelingen, maakt Stegeman het
(politieke) leven zuur.
Roerdalen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Thei Neijnens (CDA) stapt op naar aanleiding van een vertrouwensbreuk met de raad. Hij krijgt door
verstoorde verhoudingen geen steun voor de uitvoering van het plan-Leropperveld en wacht een klaar
liggende motie van wantrouwen niet af.
Rotterdam – gezondheid
Roelf de Boer (VVD) stopt vanwege gezondheidsredenen , nadat hij al eerder tijdelijk was gestopt
vanwege een burnout. Opvolger: Mark Harbers (VVD).
Schinnen - politiek – integriteit (1 wethouder)
Jeu Smeets (CDA) stapt op na kritiek van coalitiepartners PvdA en Vernieuwingsgroep over zijn integriteit
en manier van communiceren.
Sluis – politiek – integriteit (1 wethouder)
Leen Wille (PvdA) neemt ontslag vanwege dreigende motie van wantrouwen omdat er aan zijn integriteit
werd getwijfeld (informatie over hoogte pensioen). Opvolgster: Maria le Roy.
Stein – gezondheid
Cor Gabriëls (CDA) vertrekt om gezondheidsredenen. Opvolger: Ernest Gorissen (CDA).
Texel – gezondheid
Peter Bakker (GroenLinks) is tijdelijk om gezondheidsredenen afwezig. Tijdelijk opvolger: Rikus Kieft
(GroenLinks).
Tholen – gezondheid
Eric Goosen (VVD) treedt terug vanwege ziekte. Taken zijn verdeeld over collega’s. Geen vervanger.
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Twenterand - politiek – bestuurscultuur, dualisme (1 wethouder)
Bert Lambers (ChristenUnie) stapt op uit onvrede met het dualisme, de verharding van het
maatschappelijk klimaat en de sfeer van bedreigingen. Opvolgster: Martha van Abbema-Wijtsma
(ChristenUnie).
Uden – politiek – bestuursstijl, bestuurlijk gedrag (1 wethouder)
Jan Coenen (Leefbaar Uden) stapt vrijwillig op. Belangrijkste reden: aanhoudende geruchten naar
aanleiding van een publicatie in het Udens Weekblad dat hij zich ernstig misdragen zou hebben na afloop
van de gemeentelijke kerstborrel. Opvolger: Marcel Delhez.
Uithoorn – andere zakelijke werkkring
Jan van Velzen (PvdA) vertrekt; hij zet zijn toekomst voort bij een ict-bedrijf. Opvolger: Maarten
Levenbach (PvdA).
Utrechtse Heuvelrug – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Emmy van Wijngaarden (CDA) stopt ermee. Aanleiding: na een verworpen motie van wantrouwen van de
SP waarin Van Wijngaarden wordt verweten haar ambtenaren niet in de hand te hebben, oordeelt Van
Wijngaarden dat ze niet meer goed kan functioneren.
Valkenburg – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Fabienne Leenders-Habets (Transperant) verdwijnt uit college nadat haar partij uit coalitie stapt. Reden:
conflict over nieuwe rioolbelasting. In 2008 treedt een nieuwe coalitie aan bestaande uit Algemeen Belang
en SP plus de nieuwelingen CDA en IBGV. De plaats van Leenders wordt overgenomen door twee
wethouders: Roger Huntjens (CDA) en W. Weerts (IBGV).
Veldhoven – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Herman Kootkar (Veldhoven Samen Anders, VSA) treedt af vanwege de ophef over grondbezit in het
toekomstige nieuwbouwgebied Veldhoven-West, een project dat hij als wethouder in portefeuille had.
Opvolgster: Nicole Ramaekers-Rutjens (VSA).
Veldhoven – gezondheid
Selma Koegler (VVD) is vanwege ziekte tijdelijk afwezig en vervangen. Tijdelijke opvolger: Jan Dierkx.
Vlaardingen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Ben van der Velde (GroenLinks) stapt op nadat hij het vertrouwen van zijn fractie verliest. Aanleiding: hij
verzet zich niet met hand en tand tegen bewoning van de Broekpolder. Opvolger: Jan Robberegt
(GroenLinks).
Vlaardingen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Cees Oosterom (CDA) treedt terug omdat hij onder vuur ligt nadat bekend is geworden dat zijn zoon en de
zoon van de gemeentesecretaris een woning toegekend hebben gekregen. Volgens het rapport van het
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) was er geen sprake van machtsmisbruik. Oosterom wil
de schijn van belangenverstrengeling vermijden en heeft daarom zijn portefeuille ter beschikking gesteld.
Opvolger: Peter van der Zwan (CDA).
Vlieland – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Fré Westers (VVD) vertrekt tussentijds uit het college, een jaar na de collegevorming. Reden: politieke
afspraak om zijn partij in staat te stellen na een jaar een opvolger te zoeken. Opvolger: Tom van Mourik
(VVD), de eerste wethouder van buiten de gemeente.
Vlissingen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Maaike Walraven-Van der Sloot (Partij Souburg Ritthem) legt haar functie neer. Reden: in opspraak
geraakt omdat ze niet lang genoeg naar nabestaanden heeft gezocht voor ze de begraafplaats in OostSouburg liet herinrichten. Opvolger: wethouder van buiten Ton Croné (lid van de VVD, maar namens de
Partij Souburg Ritthem).
Vlissingen – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
Een motie van wantrouwen van de raad tegen het voltallige college leidt op 1 november tot de val van alle
wethouders en kort daarna ook van burgemeester Van Dok. Reden: het beleid van het college inzake de
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ontwikkeling van het Scheldekwartier. Conny Seijbel (CDA) neemt onmiddellijk ontslag. Ellie Walrave Troost (PvdA) dient haar ontslag in maar blijft nog dertig dagen op haar post, net als Tineke Verhage-van
der Ent (PvdA) en Ton Croné (PSR).
Vlist – andere zakelijke werkkring
Bas Noorlander (PvdA), parttime wethouder, kiest voor een maatschappelijke fulltime baan. Opvolgster:
Elly van der Klauw.
Wageningen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frits Huijbers (CDA) stapt op. Reden voor het vertrek was dat Huijbers vertrouwelijke informatie
beschikbaar had gesteld aan een externe derde partij. Om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van
de gemeente niet in diskrediet te brengen, besloot de heer Huijbers zelf te vertrekken. Opvolgster:
Ingeborg Stadhouders (CDA).
Werkendam – andere zakelijke werkkring
Vincent van den Berg (CDA) accepteert een nieuwe functie als directeur Servicecentrum Drechtsteden.
Taak wordt overgenomen door wethouder Wim de Jong. De Jong (parttime wethouder) wordt opgevolgd
door Marjolein Hak (CDA).
Wervershoof – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Jan Bleeker (Zwaagdijker Dorpsbelang) is vrijwillig opgestapt na een vertrouwensbreuk met coalitie en in
het bijzonder zijn eigen fractie. Opvolgster: Ria Wilms-Nielen (PvdA).
Westerveld – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De drie wethouders Roelof Martens (PvdA), Homme Geertsma (CDA) en Gea Timmer (Progressief
Westerveld) vertrekken samen met burgemeester Meijer. Reden: het onderzoeksrapport inzake de
schooldirecteur in Darp. Geertsma volgt zichzelf op. Twee nieuwe wethouders: Erik van Schelven (PvdA)
en Anry Kleine Deters (Progressief Westerveld).
Westland – persoonlijk
Joop Gardien (GemeenteBelang) vertrekt om persoonlijke redenen. Opvolger: Bram Meijer
(Gemeentebelang)
Westland – burgemeestersbenoeming
Ewald van Vliet (GemeenteBelang) is benoemd tot burgemeester in Lansingerland. Opvolger: Maarten van
der Zwan (Gemeentebelang).
Winsum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Johan Mekkes (ChristenUnie) stopt ermee. De positie van wethouder bevalt hem niet. Opvolger: Jitze
Warris (ChristenUnie).
Woerden – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Manfred van der Heijde (Progressief Woerden) stapt ‘om persoonlijke redenen’ op. Het blijkt een alibi
voor de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de uit Amsterdam afkomstige wethouder-van-buiten en
de lokale Woerdense politiek. Opvolgster: Loes Ypma (PvdA).
Zaltbommel – overlijden
Arjan Verschoor (PvdA) overlijdt. Opvolger: Guus Krähe (PvdA).
Zeevang – persoonlijk
Peter Schavemaker (PvdA) vertrekt vanwege persoonlijke omstandigheden. Opvolgster: Jetty Voermans
(PvdA).
Zeewolde – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Thijs van Daalen (ChristenUnie) schrijft zijn afscheidsbrief. Hij vertrekt vanwege een gebrek aan steun in
het college voor zijn beleid. Het zal de val van de coalitie inluiden waarna Leefbaar Zeewolde begint aan de
formatie van een nieuwe coalitie, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, zie verder onder 2008.
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Zeist – gezondheid
Thomas Swart (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Dirk Gudde.
Zundert – politiek – einde interimschap (2 wethouders)
Peter van de Wiel en Stephan Vermeulen, wethouders van buiten die in 2005 als externe interimmers naar
Zundert werden gehaald om de bestuurscrisis op te lossen, treden terug. Zij vinden het klimaat stabiel
genoeg voor een college uit de eigen Zundertse gelederen. De beoogde opvolgers Cees Marijnissen (Nieuw
Zundert & Werknemersbelangen), Willemijn van Hees (VVD) en Ruud van Doornum (PvdA) krijgen geen
meerderheid in de raad omdat CDA, Dorpsbelangen en Agrarisch Belang hun steun intrekken. Daarmee
dompelt de raad Zundert in een nieuwe bestuurscrisis.
Zwolle – andere (zakelijke) werkkring
Peter Pot (Groenlinks/de Groenen) vertrekt. Hij wordt lid van het pastoraal team van de parochie De
Wijngaard in Arnhem. Opvolger: Hennie Kenkhuis.
Zwolle – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Emmy Witbraad (PvdA) stapt op wegens gebrek aan politiek draagvlak. Ze kan niet wennen aan het
functioneren in de politieke arena van de raad. Opvolger: Gerrit Piek die wethouderschap in Assen er voor
opgeeft.
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JAAROVERZICHT 2008 (2e volle jaar)
Aa en Hunze – andere zakelijke werkkring
Hans Polman (PvdA) wordt senior adviseur milieu en ruimte bij Arcadis. Opvolger: Henk Santes (PvdA).
Abcoude – politiek - breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Kees Veldhuijzen van Zanten (VVD) afgetreden vanwege vertrouwensbreuk met eigen fractie. De
wethouder van financiën had altijd de steun van de andere coalitiepartijen CDA en SVAB en is volgens
deze partijen onmisbaar aangezien Abcoude aan de vooravond van herindeling staat. Er ontstaat een
coalitiebreuk waardoor de VVD naar de oppositie verdwijnt. Opvolger: Ton de Roode (PvdA).
Achtkarspelen – gezondheid (burnout)
Willem van der Wal (CDA) krijgt in de zomer te maken met verschijnselen van burn-out. Zijn
werkzaamheden worden overgenomen door burgemeester Tjeerd van der Zwan. Op 1 januari 2009 hervat
Van der Wal zijn werkzaamheden.
Albrandswaard – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Een unaniem aanvaarde motie van wantrouwen van oppositiepartij EVA brengt de coalitie van NAP, PvdA
en VVD ten val nadat wethouders over en weer een gebrek aan communicatie wordt verweten. Het kost
Jan Backbier (Nieuwe Albrandswaardse Partij), Gerard Brussaard (PvdA) en Dick Roelse (VVD) hun
wethouderspost. Opvolgers worden Raymond van Praag (PvdA), Vera Spruit-Remijn (VVD) en Han van
Toornburg (CDA).
Alkemade – herindelingsverkiezingen
Door fusie met Jacobswoude en herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Kaag en Braassem
worden Jan Uit den Boogaard (CDA), Frans Schoonderwoerd (PvdA) en Ton van Velzen (VVD)
demissionair.
Uit den Boogaard en Van Velzen zullen na 1 januari 2009 terugkeren in het nieuwe fusiecollege.
Alkmaar – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Henk Hanssen (VVD) stapt op. Zijn partij wil niet verder omdat de partij onvoldoende profilering
herkende in de uitvoering van het collegeprogramma. Opvolging: Nico Alsemgeest (D66)
Almere – persoonlijk
Henk Smeeman (VVD) stopt na tien jaar wethouderschap om persoonlijke redenen. Opvolger: oudKamerlid Arno Visser (VVD).
Amersfoort – burgemeestersbenoeming
Mirjam van ’t Veld (CDA) wordt burgemeester in Maarssen. Opvolger: Gert Boeve (CDA).
Amstelveen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Yeter Tan (PvdA) stapt op omdat zij het vertrouwen van de raad mist; het gaat volgens haar te veel over
de vorm en de stijl dan om de inhoud van de voorstellen die zij indient. Opvolger: Dolf Veenboer (PvdA).
Amsterdam – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Hennah Buyne (PvdA) struikelt over omstreden lesbrief met anti-Wilderspassage. Opvolger: Freek Ossel
(PvdA).
Arnhem – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Sander van Bodegraven (PvdA) stapt op na een conflict over te duur uitgevallen verbouwing van het
Museum voor Moderne Kunsten. Opvolger: Roeland Kreeft (PvdA).
Baarn – politiek - bestuursstijl (1 wethouder)
Anneke Maareveld (CDA) stapt op wegens aanhoudende kritiek op haar zwakke functioneren. Opvolger:
Henk van de Kerk (CDA).
Bellingwedde – burgemeestersbenoeming
Rinus Michels (CDA) wordt burgemeester in Winsum. Opvolger: Ricky van den Aker (CDA).
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Bennebroek – herindelingsverkiezingen
Bennebroek fuseert met Bloemendaal. Door herindelingsverkiezingen worden Pieter Brolsma (CDA) en
Dick Winnubst (PvdA) demissionair. Geen van beiden komt in het nieuwe fusiecollege.
Berkelland – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Henk Goudbeek (PvdA) stapt op omdat er sprake is van een verstoorde verhouding met de gemeenteraad
en hij zich persoonlijk aangevallen voelt. Een week eerder overleefde Goudbeek moties van wantrouwen
en afkeuring naar aanleiding van de kwesties rond sportcentrum ’t Spilbroek. Het fitnesscentrum leed
grote verliezen, die werden gecompenseerd met gemeentelijke subsidie. De affaire kostte Berkelland 50
duizend euro. Opvolger: Jan Zappeij (PvdA).
Bernisse – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jan van Doorn (CDA) verliest het vertrouwen van coalitiegenoot VVD en de raad omdat hij als
verantwoordelijk wethouder van financiën een begrotingstekort zonder dekkingsvoorstellen presenteert.
Opvolger: Marga Duijnker (PvdA).
Beverwijk – gezondheid (achteraf verstoorde verhoudingen)
Wim Spruit (PvdA) stopt ermee omwille van zijn gezondheid, maar erkent aan het einde van het jaar dat
er sprake is van een politiek onwerkbare situatie door de lokale machtspolitiek van enkele partijen.
Opvolgster: Jacqueline Dorenbos (PvdA).
Binnenmaas – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Arinda Callewaert (CDA) wordt verantwoordelijk gehouden voor de chaos bij de regionale
afvalverwerking na een rapport daarover van de regionale rekenkamercommissie en het bureau BING. Zij
verliest het vertrouwen van de coalitiepartners. Opvolger: Jan Westerop (CDA).
Blaricum – persoonlijk
Jan Heybroek (VVD) stopt ermee, hij heeft er geen lol meer in. Opvolger: Rob Posthumus (VVD).
Bloemendaal – herindelingsverkiezingen
Door herindeling met Bennebroek vinden er herindelingsverkiezingen plaats waardoor Victor Bruins Slot
(CDA), Thera Wolf (PvdA) en Robert Heerze (VVD) demissionair worden.
Geen van hen komt terug in het college van de nieuwe gemeente Bloemendaal.
Bodegraven – politiek – projectverantwoordelijkheid (3 wethouders)
Jan Bouwens (PvdA) moet weg nadat coalitiepartij Beter Bodegraven het vertrouwen in hem en zijn
fractie opzegt. Aanleiding: de wethouder wordt verweten onvoldoende werk te maken van het
collegespeerpunt voor meer bestuurlijke transparantie en participatie van de burger. De overige twee
wethouders Gerrit-Wim van Veelen (ChristenUnie) en Nel de Wilde-van der Gaag (Beter Bodegraven)
dienen uit solidariteit hun ontslag in. De breuk in de coalitie zal half januari 2009 leiden tot een nieuw
coalitie van PvdA met CDA en VVD. Bouwens volgt zichzelf op. Hans Vroomen (CDA) en Jan Christiaan
Goudbeek (VVD) completeren het nieuwe college.
Boxmeer – persoonlijk (maar achteraf blijkt politiek verstoorde verhoudingen)
Hermien van den Brand (Vijf Dorpen Belang) stapt vanwege ‘persoonlijke overwegingen’ op maar
duidelijk is dat er politieke problemen aan de orde zijn. In het najaar ontstaat over haar vertrek reuring
als vanuit de raad wordt beweerd dat Van den Brand is opgestapt omdat de collega-wethouders geld uit
haar portefeuille aan andere zaken hadden besteed. Geen opvolger.
Breda – gezondheid
Cees Schoenmakers (Breda ‘97) stopt vanwege gezondheidsredenen, een dag voor zijn 78ste verjaardag.
Opvolger: Pieter van Yperen (Breda ‘97).
Breda – gezondheid
André Adank (CDA) treedt om gezondheidsredenen terug. Tijdelijke vervangster: de in Tilburg
weggestuurde Els Aarts-Engbers (CDA).
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Bronckhorst – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Dirk Nas (PvdA) legt het wethouderschap neer vanwege verschil van inzicht binnen het college.
Opvolgster: Anne van Kuil.
Capelle aan den IJssel – gezondheid
Rene Binnendijk (PvdA) trekt zich terug vanwege gezondheidsredenen. Opvolger: Martin Ponte (PvdA).
Capelle aan den IJssel – gezondheid (tijdelijk)
Aart-Jan Moerkerke (Leefbaar Capelle) wordt in mei met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. In
september hervat hij zijn werkzaamheden.
Capelle aan den IJssel – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Hans Jacobs (VVD) stapt op omdat hij het vertrouwen verliest van de coalitiepartners Leefbaar Capelle en
PvdA. Aanleiding: het stoppen van subsidie aan de Capelse Muziekschool en het gebrekkig organiseren
van een goed alternatief. Zijn partij stapt uit de coalitie.
Cranendonck – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Rudy Snel (PvdA) krijgt een motie van wantrouwen aan de broek; hij wordt beschouwd als een
stoorzender en haalt de bestuurskracht van de gemeente omlaag. Als blijkt dat een raadsmeerderheid de
motie zal steunen, trekt de PvdA haar wethouders Snel en Ton Kuiper (PvdA) terug en stapt uit de
coalitie.
Den Haag – andere politieke werkkring
Jetta Klijnsma (PvdA) wordt staatssecretaris van sociale zaken. Opvolgster: Marieke Bolle (PvdA).
Deurne – persoonlijk
Joke Hubert (PvdA) vertrekt om persoonlijke redenen. Opvolger: Jasper Ragetlie (PvdA).
Dinkelland – politiek – integriteit (1 wethouder)
Evert-Jan Krouwel (PvdA) houdt de eer aan zichzelf na een rapport over de integriteit van de wethouders
in de bestuurscrisis rond het functioneren van burgemeester Willeme. Opvolger: Jan ter Schegget (PvdA).
Dongeradeel – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jacob Appelhof (CDA) legt het wethouderschap neer vanwege het mislukken van het Bonifatiusproject,
bedoeld om risicojongeren van zestien tot en met 25 jaar te begeleiden. De deelname aan het project blijft
beperkt waardoor de gemeente een schade lijdt van negentigduizend euro. Appelhof neemt de
verantwoordelijkheid voor dat falen voor zijn rekening. Opvolger: Klaas de Graaf (CDA).
Drimmelen – politiek - bestuursstijl (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Harry Bakker (Lijst Harry Bakker) wordt weggestuurd met een motie van wantrouwen wegens een
gebrek aan communicatief vermogen. De VVD zegt het vertrouwen in de coalitie op waarna Lijst Harry
Bakker uiteenvalt en Ben Hennekam (Lijst Harry Bakker) ook moet vertrekken. Opvolgers: Jan van
Meggelen (Combinatie Algemeen Belang) en Jan de Jong (PvdA).
Dronten – gezondheid
Hans Engelvaart (CDA) legt wethouderschap vanwege ziekte neer. Opvolger: Bauke Braaksma (CDA).
Druten – politiek - verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
André van den Hurk (CDA) stapt op nadat zijn partij zich terugtrekt uit de coalitie met Welzijn Druten.
Akkoord'94 en Dorpslijst Druten. Aanleiding is een overschrijding van één miljoen euro bij de tijdelijke
huisvesting van een basisschool. De verantwoordelijke wethouder Koppers (Welzijn Druten) erkende de
raad daarover niet te hebben geïnformeerd maar blijft aan. Een daarop door het CDA ingediende motie
van wantrouwen tegen Koppers haalde geen meerderheid, waarop het CDA zijn wethouder terugtrekt.
Geen opvolger; de overgebleven wethouders krijgen een fulltime aanstelling.
Ede – burgemeestersbenoeming
Frank van Zuilen (VVD) wordt burgemeester in Tynaarlo. Opvolger: Evert van Milligen (VVD).
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Elburg – andere zakelijke werkkring
Gerrit Wijnne (SGP), die een parttime baan heeft, krijgt een fulltime werkkring en kan dat niet combineren
met het wethouderschap. Opvolger: Jan Polinder (SGP).
Enkhuizen – persoonlijk
Dirk van Pijkeren (ChristenUnie) stapt vrijwillig op omdat zijn wethouderschap niet meer is te
combineren met zijn gewone werk. Opvolger: Klaas Kok (CDA).
Epe – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Frouke van Dam (VVD) treedt terug nadat haar partij zich terugtrekt uit de coalitie vanwege een
bezuiniging op de brandweerkazerne in Oene. Geen opvolger.
Ermelo – politiek – afspraak bij formatie (1 wethouder)
Peter Meijer (VVD) stapt op volgens politieke afspraak bij de formatie. Opvolgster: Esther Verhagen
(VVD).
Etten-Leur – persoonlijk
Felix de Bekker (CDA) stapt op vanwege hoge werkdruk. Opvolger: Jan van Hal (CDA).
Gennep – persoonlijk
Ad Houtepen (CDA) stapt vanwege persoonlijke redenen op. Opvolgster: CDA-Statenlid Ingrid Voncken.
Graafstroom – overlijden
Jan den Besten (CDA) overlijdt na een kort ziekbed. Opvolger: Dirk Heijkoop (CDA).
Grave – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Jacques van Geest (PvdA) wordt weggestuurd omdat hij de raad te laat heeft geïnformeerd over financiële
tegenvallers bij het ambitieuze woningbouwproject Wisseveld. De verliezen bij dat project zouden kunnen
oplopen tot dertig miljoen euro. Geen opvolger.
Haaren – gezondheid
Wil van Nistelrooij (VVD) treedt terug vanwege gezondheidsredenen. Opvolger: Eric van den Dungen
(VVD).
Halderberge – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Gerard Huijpen (VVD) dient onder druk van twijfels in de raad over zijn optreden ‘in het belang van het
bestuur’ zijn ontslag in. Huijpen heeft de plaatselijke politie beledigt en geïntimideerd na de aanhouding
van zijn dochter en schoonzoon. Volgens eigen zeggen was Huijpen als vader en niet als wethouder en
loco-burgemeester op het politiebureau. Opvolger wordt door VVD gezocht.
Harenkarspel – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Het college met de drie wethouders Rob Heijmans (PvdA), Myrthe Scheltema Heere (VVD) en Marius Kant
(AB ’89) wordt door een aangenomen motie van wantrouwen van collegepartij AB ’89 naar huis gestuurd.
Aanleiding: een gebrek aan transparantie van het college over het nieuwe structuurplan. Opvolgers: Jos de
Groot (CDA), Simon Steltenpool (CDA) en Gerda Rootjes-de Boer (AB ’89).
Heerhugowaard – overlijden
Han van den Heiligenberg (GroenLinks) overlijdt. Opvolger: Christiaan Kwint (GroenLinks).
Hellevoetsluis – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Leen van Prooijen (Inwonersbelang Hellevoetsluis) dient zijn ontslag in, hij slaagt er niet in met de
watersportverenigingen tot overeenstemming te komen over een door de raad bepaalde verhoging van de
haventarieven. Van Prooijen vindt dat hij op pad is gestuurd met een onuitvoerbaar besluit.
Hillegom – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)
Don van Zuijlen (Bevolkingsbelangen Hillegom) moet aftreden na een scheuring in zijn eigen partij. Drie
van de vier fractieleden scheiden zich af na een conflict met de partij. De wethouder volgt de afgescheiden
fractieleden. Opvolger: Jan van Griensven (VVD).
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Hilversum – andere zakelijke werkkring
Ben Hammer (PvdA) wordt directeur van MEE Veluwe. Opvolger: Helma Ketelaar (PvdA).
Hoorn – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Cees van der Maat (VOC Hoorn) dient zijn ontslag in. Zijn fractie heeft genoeg van ‘achterkamertjespolitiek
en handjeklap’ nadat het college de raad slechts onder druk van de dreiging met opstappen van alle
wethouders achter het plan Jeugd & Alcohol krijgt. Twistpunt in dat plan is het uiterste toelatingsuur voor
cafés. Geen opvolger, want de drie overblijvende coalitiepartijen, PvdA, CDA en GroenLinks, gaan door met
vier wethouders.
Houten – andere politieke werkkring
Wouter de Jong (ChristenUnie) wordt gedeputeerde in het nieuwe provinciale college van GS in Utrecht.
Opvolger: voormalig wethouder van Zeewolde, Thijs van Daalen (ChristenUnie).
Hulst – gezondheid
Toon Maas (Algemeen Belang Groot Hulst) besluit in de zomer te stoppen. De combinatie van
parttimewethouderschap in combinatie met een reguliere baan is te zwaar. Hij meldt zich ziek. Opvolger:
Fons Dobbelaer (Algemeen Belang Groot Hulst).
Jacobswoude – herindelingsverkiezingen
Door fusie met Alkemade en herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Kaag en Braassem
worden Doky Verhagen (Gemeentebelang) en Chris Vink (CDA) demissionair.
Geen van beiden komt in het fusiecollege van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem.
Kampen – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Mark Markusse (SGP) treedt terug vanwege onvrede over het beleid van het college over de zondagsrust.
De coalitie van PvdA, SGP en ChristenUnie valt uiteen nadat blijkt dat de PvdA niet verder wil met de SGP.
Daarmee worden de andere wethouders Bert Boerman (ChristenUnie), Jan Kattenberg (ChristenUnie), Jan
Wieten (PvdA) en Harry de Goede (PvdA) demissionair. Er komt uiteindelijk een nieuwe coalitie waarin de
SGP wordt vervangen door het CDA dat twee nieuwe wethouders meebrengt: Cor Adema en Pieter Treep.
De demissionaire wethouders volgen zichzelf op met uitzondering van Harry de Goede die uit onvrede
met de nieuwe portefeuilleverdeling opstapt.
Kollumerland – persoonlijk
Tjitse Hogendorp (CDA) stapt op omdat hij na tien jaar wethouderschap toe is aan een nieuwe uitdaging.
Opvolger: Hildebrand Visser (CDA).
Landsmeer – persoonlijk
Cornelis Wals (VVD) kost de combinatie van wethouderschap en eigen adviespraktijk te veel tijd en neemt
ontslag. Opvolger: Richard Quakernaat (VVD).
Leeuwarden – burgemeestersbenoeming
Marga Waanders (PvdA) wordt burgemeester van Dongeradeel. Opvolger: voormalig
corporatiebestuurder Henk Deinum (PvdA).
Leeuwarden – andere zakelijke werkkring
Yvonne Bleize (GroenLinks) vertrekt vanwege haar benoeming tot directeur van het Cartesius Instituut in
Leeuwarden. Opvolgster: Isabelle Diks (GroenLinks) die in de herfst drie maanden Kamerlid was als
vervangster van Mariko Peters die met zwangerschapsverlof is.
Leiderdorp – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Kees Wassenaar (VVD) stapt op nadat zijn fractie het vertrouwen opzegt in de coalitie vanwege een
conflict over de verhoging van de ozb. Opvolger: Leo Maat (GroenLinks).
Lelystad – gezondheid
Patrick Tetteroo (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Jenneke Nuijt-Verschoor (CDA).
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Lingewaard – persoonlijk
De 58-jarige Piet Lentjes (CDA) kiest na tien jaar wethouderschap voor vervroegde pensionering.
Opvolger: de 66-jarige Frans Crijns (CDA).
Littenseradiel – gezondheid
Franke Doting (VVD) is overspannen en legt het wethouderschap tijdelijk neer. Opvolger: Felix van Beek
(VVD).
Loenen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Joseph Toonen (PvdA) stapt op vanwege afkalvende vertrouwen in de raad vanwege de late oplevering
van de brede school. Opvolger: Kees de Kruijf (PvdA).
Losser – gezondheid
André Winkelman (CDA) stopt vanwege ziekte. Opvolgster: Gerda Ter Denge-Alards (CDA).
Losser – politiek - integriteit (1 wethouder)
Cees van den Bos (PvdA) houdt ermee op nadat er twee keer een motie van wantrouwen door de
oppositie tegen hem is ingediend waarin getwijfeld wordt aan zijn integriteit. Volgens de VVD gedraagt de
wethouder zich als Onze Lieve Heer. Burgerforum is woedend over het gedrag van de wethouder omdat
die stiekem een onderzoek is gestart naar de integriteit van een raadslid van Burgerforum, om te
onderzoeken of er sprake is van belangenverstrengeling inzake de sociale werkvoorziening Top Craft. Het
college verklaart nooit te hebben getwijfeld aan de integriteit van het Burgerforum-raadslid. Opvolger
wordt Henk Knol (PvdA).
Marum – politiek – integriteit (1 wethouder)
Feike Mollema (PvdA) stapt op na een vertrouwensbreuk met de eigen fractie. Mollema verliest het
vertrouwen omdat hij vertrouwelijke stukken zou hebben gelekt naar een belangengroep. Opvolger: Jan
Vos (PvdA).
Medemblik – gezondheid
Jan Entius (VVD) moet stoppen vanwege zijn gezondheid. Opvolger: Louw Jan Zwagerman (VVD).
Meerssen – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
John Ummels (VVD) treedt af nadat de VVD het vertrouwen in de coalitie opzegt. Jo de Jong (CDA) weigert,
maar moet toch aftreden nadat hij daartoe door een motie van de raad wordt gedwongen. Er komt een
nieuwe coalitie waarin Ummels terugkeert samen met Luc Volders (Partij Groot Meerssen) en Marc Schats
(PvdA-GroenLinks).
Meijel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Geert Verstappen (CDA) wordt door de raad met een motie van wantrouwen weggestuurd omdat hij
weigert een dwangsom van de gemeente te betalen. Opvolger: Thei Neijnens (CDA)
Middelharnis – politiek - politieke afspraak (1 wethouder)
Peter Visser (CDA) treedt terug conform afspraak coalitieonderhandelingen ten gunste van Anton
Wesdorp (VVD).
Montfoort – andere zakelijke werkkring
Bert Hummel (Progressief Akkoord) wordt accountmanager bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten
(BNG). Opvolgster: Paulien Goedvolk (Progressief Akkoord).
Muiden – overlijden
Roy Hesterman (Voor Ieders Belang) komt te overlijden. Opvolgster: Anna Waanders-van der Werf (Voor
Ieders Belang).
Naarden – gezondheid
De 71-jarige Frans van den Maagdenberg (VVD) stopt ermee vanwege zijn gezondheid. Opvolger:
mevrouw Willy Metz (VVD).
Neder-Betuwe – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
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Henk Vreeswijk (SGP) verliest het vertrouwen wegens een gebrekkige communicatie over traag
verlopende projecten en neemt ontslag. Opvolger: Hans Keuken (SGP).
Nederlek – persoonlijk
Jelle de Jong (VVD) wil meer tijd besteden aan zijn kinderen en kleinkinderen. Opvolger: de in Leiderdorp
gesneuvelde VVD’er Kees Wassenaar.
Nederweert – politiek - gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen
(2 wethouders)
Thieu Beelen (Jongeren Akkoord Nederweert) verliest het vertrouwen van de coalitiepartners PvdA en
VVD. Reden: een dringende opknapbeurt van de kerktoren blijkt honderdduizenden euro’s duurder dan
geraamd en de wethouder heeft de raad daarover te laat geïnformeerd. De lokale partij trekt daarop de
stekker uit de coalitie. Mart van de Mortel (PvdA) en Renée Wernink (VVD) worden demissionair. Zij
keren terug in een nieuw college waarin het CDA met wethouder M. Jacobs in de plaats komt van JAN.
Niedorp – overlijden
Annemarie Busker-Houthuijsen (PvdA) overlijdt. Opvolger: Peter Hoogerbrugge (PvdA).
Noordwijk – andere zakelijke werkkring
Rob de Jong (CDA) wordt directeur van een basisschool in Wassenaar. Opvolger: Martijn Vroom (CDA).
Noordwijkerhout – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Annemarie Smit-Ligeon (GroenLinks) neemt ontslag nadat er in de raad openlijk getwijfeld wordt aan
haar kwaliteiten als wethouder. Opvolger: Marcel Vissers (GroenLinks).
Nuth – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Een conflict over de toetreding tot Parkstad Limburg (regionale samenwerking) leidt tot een collegecrisis.
Leon Pansters (VVD) neemt ontslag waarna Math Suppers (Leefbaar Nuth) wordt weggestuurd en de
coalitie met drie wethouders ten val komt. Huub Kockelkoren (PvdA) volgt zichzelf op. Tot het nieuwe
college treden toe Jacques van den Berg (CDA) en Bèr van den Heuvel (Leefbaar Nuth).
Nuth – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
In de herfst neemt Kockelkoren (PvdA) ontslag omdat hij zegt niet te willen werken voor een gemeente
zonder zelfrespect. De reden voor zijn ontslag is zijn handelen en het ter discussie stellen van de
integriteit van oud-burgemeester Binderhagel. Opvolger: Funs Pluijmaeckers (PvdA).
Oosterhout – overlijden
Frank Gerbrands (Groen Brabant) overlijdt. Geen opvolger.
Pijnacker-Nootdorp – persoonlijk
Piet van Adrichem (VVD) stopt ermee omdat hij naar eigen zeggen een groot aantal projecten heeft
afgesloten. Opvolger: Ben de Vries (VVD).
Pijnacker-Nootdorp – politiek – verstoorde verhoudingen, over financiële verantwoordelijkheden (1
wethouder)
De VVD steunt een motie van wantrouwen tegen CDA-wethouder Van de Kraan waarin de wethouder
verantwoordelijk wordt gehouden voor de IJslandse bankdepositoaffaire die de gemeente voorlopig 12
miljoen euro kost. De motie haalt ondanks de steun van coalitiepartij VVD nét geen meerderheid, maar
leidt tot een vertrouwensbreuk tussen de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD. Het CDA eist en krijgt het
vertrek van VVD-wethouder Ben de Vries.
Reiderland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ruud Hietbrink (PvdA) wordt gedwongen tot aftreden vanwege de omstreden sloopplannen van het dorp
Ganzedijk. Opvolger: Auke ten Hoeve (PvdA).
Reusel-de Mierden – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Harry Jacobs (PvdA) vertrekt op eigen verzoek na een vertrouwensbreuk in het college dat tijdens zijn
zomervakantie een deel van zijn portefeuille inpikt. Er was ontevredenheid hoe de wethouder het dossier
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brede scholen aanpakte. De PvdA is niet nodig voor een meerderheid in de raad van de coalitie. Geen
opvolger.
Rheden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Jan-Bart Wildschut (PvdA) kondigt aan het eind 2007 aan dat hij per 1 maart 2008 vertrekt uit onvrede
over de gang van zaken rondom het tunnelproject Hart van Dieren. Geen opvolger.
Rhenen – politiek - politieke afspraak tot inwerken (1 wethouder)
Betty van den Bosch (VVD) stapt op conform afspraak dat VVD-lijsttrekker Anne van der Boon (VVD) de
tijd moet hebben zich politiek in te werken. Volgens opgave van gemeente omdat de werkelijkheid (qua
portefeuille en tijdsbesteding) niet overeenkwam met haar ambitie. Opvolgster: Anne van der Boon
(VVD).
Ridderkerk – persoonlijk
Henk Zwiers (PvdA) gaat met pensioen. Hij had na de raadsverkiezingen al aangekondigd de periode niet
af te maken. Opvolger: Ted Blesgraaf (PvdA).
Roerdalen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Nadat in het najaar van 2007 wethouder Thei Neijnens (CDA) opstapt na een motie van wantrouwen
wordt er een analyse gemaakt van de bestuurlijke situatie in Roerdalen. Het oordeel: de wethouders
kunnen niet met elkaar door een deur en zijn niet professioneel genoeg om dat te verbergen. De drie
overige wethouders komen ten val: Jo Reijnders (Jongerenlijst), Jan Geraedts (Roerstreek Lokaal) en Ger
Nissen (Lijst Nissen). Twee van de opgestapte wethouders keren terug in de nieuwe coalitie: Reijnders en
Geraedts. De derde wethouder wordt Herman Nijskens (VVD).
Roosendaal – politiek - financieel beleid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (1 wethouder) en
andere zakelijke werkkring.
Peter Buijs (Roosendaalse Lijst) moet opstappen na een motie van wantrouwen die wordt gesteund door
coalitiepartij VVD. Buijs wordt verantwoordelijk gehouden voor een fout in het ambtelijk apparaat
waardoor een deel van de rioolbelasting niet kan worden geheven en dat kost Roosendaal 1,6 miljoen
euro. Dit leidt tot een vertrouwensbreuk tussen de coalitiepartijen. De raad houdt echter het vertrouwen
in de zittende wethouders. Pas na de zomer als een nieuwe coalitie is geformeerd, wordt VVD-wethouder
Cees Lok weggestuurd. Intussen heeft Jan Pelle (PvdA) zijn ontslag ingediend omdat hij aan de slag kan als
directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij in Tilburg. Opvolgers: Jan Voogd (Roosendaalse
Lijst), Peter Uytdehage (GroenLinks) en Driek van Griendsven (PvdA).
Roosendaal – persoonlijk
Jan Voogd (Roosendaalse Lijst) treedt terug twintig dagen na zijn aantreden omdat hij de politieke
pendelfunctie (hij woont in Alphen aan den Rijn) niet kan combineren nadat zijn vrouw getroffen is door
een ernstig auto-ongeluk. Opvolger: Wim van Overveld (Roosendaalse Lijst).
Rotterdam – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Orhan Kaya (GroenLinks) verliest het vertrouwen van coalitiepartner PvdA vanwege zijn slechte
performance op het politiek gevoelige dossier participatie. Opvolger: Rik Grashoff (GroenLinks).
Rozenburg – politiek – breuk met fractie (1 wethouder)
Siemen Schutte (ChristenUnie) stapt uit college omdat hij het eens is met zijn raadsfractie en oneens met
coalitiegenoten CDA en Gemeentebelangen die de zelfstandigheid van de gemeente vooralsnog niet willen
opgeven. Opvolger: geen.
Rucphen – politiek - vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Ad van Loon (PvdA) neemt ontslag na een breuk met de eigen fractie vanwege sloop van huizen aan de
Emmastraat waarmee de PvdA een verkiezingsbelofte breekt. Van Loon meldt zich aanvankelijk ziek,
maar dat druist tegen zijn gevoel voor rechtvaardigheid in. Opvolger: Piet van den Kieboom (PvdA).
Scherpenzeel – politiek - breuk in coalitie (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Onder leiding van de SGP zegt de raad het vertrouwen op in het college vanwege de verdeeldheid over de
gewenste herindeling van Scherpenzeel. Het betekent het vertrek van het CDA uit de coalitie en van Jan
van Kampen (CDA) die al langer onder vuur lag vanwege onduidelijke communicatie. Han de Ridder (VVD)
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en Albert Heitink (ChristenUnie) worden demissionair maar keren uiteindelijk terug in de nieuwe coalitie
waarin de SGP geen wethouder krijgt en zich vervolgens terugtrekt in de oppositie. Nieuwe wethouder:
Teun van de Weert (Democratisch Scherpenzeel/PvdA).
Schinnen – politiek – bestuursstijl (2 wethouders)
Het opstappen van Jeu Smeets (CDA) in het najaar van 2007 luidt de val van de coalitie in met de
wethouders Wilma Adriaans (PvdA) en Henriette Thuis (Vernieuwingsgroep). Het conflict gaat over de
manier van communiceren. In het nieuwe college keert Adriaans terug en wordt Thuis vervangen door
Harry Driessen (Vernieuwingsgroep).
Schoonhoven – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Mario Deerenberg (Gemeentebelangen) krijgt onvoldoende vertrouwen van de raad bij de uitvoering van
een multifunctionele accommodatie in Schoonhoven-Oost. Opvolger: Peter Matheij (VVD).
Sint-Anthonis – burgemeestersbenoeming
Pierre Bos (CDA) wordt burgemeester in Boekel. Opvolger: Jeroen Willems (CDA).
Sliedrecht – burgemeestersbenoeming
Henny van Kooten (SGP/CU) wordt burgemeester in Noord-Beveland. Opvolger: Hans Tanis (SGP/CU).
Slochteren – andere zakelijke werkkring
Sigrid Sengers (VVD) wordt lobbyist voor Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in Europa en
dat is onverenigbaar met haar wethouderschap. Opvolger: Adrie Scheidema (VVD).
Someren – burgemeestersbenoeming
Anja Thijs (CDA) wordt burgemeester in Eersel. Opvolger: Willy Hanssen (CDA).
Steenbergen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De coalitie van PvdA, CDA en Steenbergen Anders komt ten val over de kassenkwestie bij Dinteloord. Bert
van Kesteren (Steenbergen Anders) houdt de eer aan zichzelf, Koos Boluijt (CDA) vertrekt na een motie
van wantrouwen. Wilma Baartmans (PvdA) mag door in de nieuwe coalitie met VVD en Gemeente
Belangen/dé Lokale Partij (GB/DLP). Deze partijen leveren als nieuwe wethouders: Ger de Neve (VVD) en
Cors Zijlmans (GB/DLP)
Steenwijkerland – politiek - breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Wouter de Vries (PvdA) stapt op vanwege een vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie die de kwaliteiten
van de wethouder in twijfel trekt. Opvolger: Luc Greven (PvdA).
Stein – politiek – verhuisplicht (1 wethouder)
Harry Govers (CDA) stapt op als de raad weigert hem nog langer ontheffing van het woonplaatsvereiste te
geven. Het CDA trekt daarop de stekker uit de coalitie met DOS en PvdA.
Ten Boer – persoonlijk, pensionering
Reint Jurjens (PvdA) gaat met vervroegd pensioen. Opvolger: Lambert Stoel (PvdA).
Tilburg – politiek – financieel beleid (6 wethouders)
Alle wethouders treden af nadat de CDA-fractie weigerde akkoord te gaan met de plannen voor een nieuw
theater in de stad. Dat zou worden geëxploiteerd door komiek Arijan van Bavel, beter bekend als Adje uit
de show van Paul de Leeuw. Het CDA vindt dat de financiële onderbouwing tekortschiet, waarop de eigen
wethouder Hans Janssen besluit af te treden. Zijn collega's volgen uit collegialiteit. Er wordt een nieuw
college geformeerd zonder het CDA maar met VVD en SP. Jan Hamming (PvdA), Hugo Backx (PvdA),
Marieke Moorman (PvdA) en Gon Mevis (GroenLinks) volgen zichzelf op. Joost Möller (VVD), Johan van
den Hout (SP) en Paul Huijgen (SP) volgen de CDA’ers Els Aarts en Hans Janssen op.
Twenterand – gezondheid en werkdruk
Auke Koops van ’t Jagt (CDA) vertrekt vanwege gezondheidsklachten in combinatie met de zware
werkdruk. Opvolger: Johan Oordt (CDA).
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Uden – gezondheid
Hidde Nota (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Yvonne Schram (CDA).
Uitgeest – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Na een aanvaarde motie van wantrouwen tegen Arnold Sely (Progressief Uitgeest) klapt de coalitie met
CDA en PvdA uit elkaar. Aanleiding: het onduidelijke woningbouwbeleid op de talloze inbrei-locaties.
Progressief Uitgeest vormt een nieuwe coalitie met D66 en VVD. Sely volgt zichzelf op. Ineke Edzes-Altena
(CDA) en Henk Eilert (PvdA) verdwijnen van het pluche. Opvolgers: Jack van der Hoek (D66) en Piet
Linnartz (VVD).
Valkenburg – persoonlijk
Roger Huntjes (CDA) stopt omdat het wethouderschap niet is te combineren met een nieuwe functie bij
zijn werkgever, gemeente Maastricht. Opvolger: Willem Thijssen (CDA).
Valkenswaard – politiek – financieel beleid (3 wethouders)
Drie wethouders vallen: Alex van Hedel (VVD), Egbert Buiter (PvdA), Mart Wijnen (CDA). Reden:
raadsvoorstel voor ozbverlaging wordt college afgewezen. De wethouders worden met ontslag gestuurd.
Er komen vier nieuwe wethouders terug: Jan Verhoeven (VVD, uit Bergeijk), Gerard Adams (VVD), Danny
Schuwer (Valkenswaardse Belangen, Dommels Belang én Puur) en Hetty Tindemans (GroenLinks, uit
Mierlo).
Veghel – politiek - integriteit (5 wethouders)
Vijf wethouders en burgemeester Arno Frankfort treden af na crisis over integriteitskwestie waarbij
ambtenaren gedwongen worden geen kritische noten af te geven. De VVD vond dat verantwoordelijk
wethouder Pieter van Dieperbeek (CDA) zijn portefeuille moest neerleggen. Eerste wethouder die aftreedt
na publicatie rapport is Marianne van Campen-Berlie (VVD). Daarna trekt de VVD zich terug en
constateren DDB en CDA dat er geen meerderheid meer is voor de coalitie. Hun wethouders, Christ van
Bree (Democratisch Dorpsbelang), Annemieke van den Broek-van de Ven (CDA), Pieter van Dieperbeek
(CDA) en Jan Kerkhof (Democratisch Dorpsbelang), trekken zich ook terug.
Na maandenlang formeren treedt een nieuw college aan met vier nieuwe wethouders: Jan van Burgsteden
(Democratisch Dorpsbelang), Caroline van den Elsen (Democratisch Dorpsbelang), Piet Hooiveld
(Gemeentebelang Veghel) en Riny van Rinsum (Hart voor Veghel).
Veldhoven – persoonlijk
Frans Hofmeester (PvdA) vertrekt op 71-jarige leeftijd met ‘politiek pensioen’ om na 25 jaar politieke
activiteit te stoppen. Hij vertrekt in februari nadat hij zijn vertrek vlak voor Kerst 2007 had aangekondigd
om zo zijn partij de tijd te geven een opvolger te vinden. Opvolger: Pieter Venema (PvdA).
Veldhoven – einde interimschap
Interim-wethouder Jan Dierckx (VVD) treedt terug nadat Selma Koegler hersteld is van ziekte. Opvolgster:
Selma Koegler (VVD).
Venray – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Mathieu Emonts (PvdA) neemt ontslag nadat hem een gebrek aan daadkracht wordt verweten. Opvolger:
Twan Jansen (PvdA).
Venray – andere zakelijke werkkring
Hassan Naija (PvdA) wordt directeur van corporatie Wonen Horst. Opvolgster: Elly van Dijck-Kersten
(PvdA).
Voerendaal – gezondheid
Harrie Bressers (PvdA) treedt terug vanwege ziekte. Opvolger: Pierre Verbraak (PvdA).
Waalwijk – politiek - verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Vier wethouders treden af na de affaire rondom het in Waspik weggepeste Liberiaanse gezin. Elly
Baggerman (GroenLinksaf), verantwoordelijk voor integratie en asielzoekersbeleid besluit op te stappen
vanwege gebrek aan vertrouwen bij coalitiegenoot CDA. GroenLinksaf stapt uit de coalitie. PvdAwethouder Peter van Dongen wordt in de raad met een motie van wantrouwen weggestemd. De zittende
wethouders Jan van Groos (ChristenUnie) en Riné van Dongen (CDA) verklaren zich demissionair. Er komt
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een nieuw college waarin Van Groos en Van Dongen terugkeren aangevuld met de nieuwelingen Henk
Heuverling (Lokaal Belang) en Usman Santi (PvdA).
Wassenaar – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De raad verwerpt het plan voor de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Alle
wethouders, Nico Alkemade (CDA), Pim van de Locht (PvdA/D66/GroenLinks), Arie van der Lee (Wat
Wassenaar Wil), worden demissionair. Een poging tot herstel van de coalitie mislukt. Er wordt een nieuwe
coalitie gevormd zonder Wat Wassenaar Wil maar met VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Arie van der
Lee (Wat Wassenaar Wil) keert niet terug en krijgt twee opvolgers: Marc van Dijk en Henk de Greef
(beiden VVD). Alkemade en Van de Locht volgen zichzelf op.
Waterland – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Brigitte Buis (PvdA) treedt af na een motie van wantrouwen. Aanleiding: Buis wordt verweten een eigen
koers te varen in het debat over een tweede bedrijfsterrein terwijl het niet eens haar portefeuille is. CDA
en Algemeen Belang Waterland vinden in GroenLinks een nieuwe coalitiepartner. Opvolger: Jaap Wortel
(GroenLinks).
Weesp – gezondheid
John Fleming (PvdA) treedt af vanwege ziekte en wordt opgevolgd door Laura Bouwmeester (PvdA).
Weesp – politiek - verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Laura Bouwmeester (PvdA) treedt na een motie van wantrouwen drie maanden na haar aantreden als
wethouder-van-buiten af na onenigheid met de raad en een collega-wethouder over de
verantwoordelijkheid voor het A1-A6-dossier. Een motie van wantrouwen van de PvdA tegen het college
haalt een forse meerderheid waardoor het college ten val komt en de andere wethouders Jean van der
Hoeven (CDA) en Dick Spel (GroenLinks) demissionair worden en evenmin zullen terugkeren.
West Maas en Waal – politieke afspraak – 1 wethouder
Gerard Zondag (Federatie Dorpsbelangen) vertrekt vanwege politieke afspraak gemaakt bij de
coalitieonderhandelingen. Opvolger: Piet van Toor (CDA).
Weststellingwerf – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Albert van den Berg (CDA) stopt ermee omdat hij zich ongeschikt vindt voor het politieke spel. Opvolger:
Wiepke Schukken (CDA).
Wieringermeer – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Martien Dekkers (CDA) treedt terug vanwege Watergate, de problematiek rond het afvalwater in Agriport
A7. Opvolger: Peter Ruijter (CDA).
Wijchen – gezondheid
Paul Keser (Leefbaar Wijchen) wordt vlak voor oudjaar met een hersenvliesontsteking opgenomen in het
ziekenhuis. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door zijn collega’s Hendriks en Thijsen. In 2009
wordt Rob Jeurissen (Leefbaar Wijchen) zijn opvolger. Keser overlijdt in dat jaar.
Wijdemeren – politiek - integriteit (1 wethouder)
Wim Neef (CDA) stapt op vanwege gebrek aan vertrouwen in de raad. Aanleiding: een betaling vanuit het
buitenland op zijn rekening. Opvolgster: Betske van Henten-Meijer (CDA).
Wijdemeren – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Wim Lorjé (VVD) neemt ontslag na vertrouwensbreuk met eigen fractie die ontevreden is over negatieve
publiciteit inzake een aantal zware dossiers.
Winschoten – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)
Ferdinand Verheggen (PvdA) neemt ontslag na een vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie over de
realisatie van een cultuurhuis in Winschoten. Opvolger: Hans Klopstra (PvdA).
Winsum – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De coalitie van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks komt ten val vanwege interne problemen in
de ChristenUnie over de terugkeer van oud-wethouder Mekkes in de lokale politiek. Hein Zeevalking
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(PvdA), Jitze Warris (ChristenUnie) en Tineke van der Schoor (GroenLinks) ruimen het veld. Opvolgers:
Johan Steen (PvdA) en Nico Werkman (CDA) die samen een minderheidscoalitie vormen met gedoogsteun
van Gemeentebelangen.
Woerden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Annet van der Woude (CDA) verliest het vertrouwen van de raad en stapt op. Aanleiding: de kwestie
Andersensschool. Opvolger: Bert Westerink (CDA), die oud-wethouder is in Groningen en Delfzijl.
Woerden – andere politieke werkkring
Marion Haak-Griffioen (ChristenUnie) wordt gedeputeerde in het nieuwe Utrechtse provinciale college
van GS. Opvolgster: Titia Cnossen (ChristenUnie).
Woudrichem – gezondheid
Cees Ambachtsheer (CDA) treedt af omdat de combinatie wethouderschap en een druk eigen bedrijf
gezondheidsproblemen geven. Opvolger: Renze Bergsma (CDA).
Zederik – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Cees Veth (VVD) stapt op omdat hij het vertrouwen verliest van coalitiepartijen CDA en PvdA. Aanleiding:
problemen bij uitvoering werkzaamheden verharding Meerkerk Noord. Opvolger: Kees Bor (SGP).
Zeewolde – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Nadat vlak voor Kerst 2007 Thijs van Daalen (ChristenUnie) moet vertrekken, ontstaat er een coalitiecrisis
die leidt tot het opstappen van alle resterende wethouders: Helma Lodders (VVD) en Michiel Schouten
(Leefbaar Zwolle). Pas in juni treedt na een zogeheten ontgiftingsperiode een nieuwe coalitie aan van CDA,
ChristenUnie en PvdA/Groen Links met wethouders van buiten: Jos Huizinga (CDA), Jos Debreczeny
(ChristenUnie) en Hendrik de Vries (PvdA/GL).
Zevenhuizen-Moerkapelle – persoonlijk
Siem de Jong (CDA) vertrekt om persoonlijke redenen. Opvolger: voormalig wethouder in
Noordwijkerhout, Frank Helsloot (CDA).
Zutphen – burgemeestersbenoeming
Kees Luesink (GroenLinks) wordt burgemeester in Doesburg. Geen opvolger.
Zwartewaterland – gezondheid
Lucas Boshove (PvdA) legt vanwege ziekte van Hodgkin zijn werkzaamheden neer.
Zwartewaterland – burgemeestersbenoeming
Jan-Willem Wiggers (CDA) wordt burgemeester in Hattem. Opvolger: Marinus van de Velde (CDA).
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JAAROVERZICHT 2009 (3e volle jaar)
Aalten – burgemeestersbenoeming
Hans Martijn Ostendorp (CDA) is benoemd tot burgemeester van het Utrechtse Bunnik. Opvolger: Patrick
Frenken (CDA).
Alblasserdam – andere zakelijke werkkring
Arjan Dekker (VVD) aanvaardt een functie als afdelingsmanager middelen bij de gemeente Rucphen.
Opvolgster: Catharina Leeuwis (VVD).
Almelo – andere zakelijke werkkring
Reinier van Broekhoven (CDA) wordt algemeen directeur van Soweco NV, een bedrijf dat zich bezig houdt
met de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor zes gemeenten, waaronder Almelo. Opvolger: Jan
van Marle (CDA).
Amersfoort – andere zakelijke werkkring
Gerda Eerdmans (GroenLinks) wordt voorzitter van de groepsdirectie van ROC ASA, Amarantis
Onderwijsgroep. Opvolger: Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks).
Amsterdam – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Tjeerd Herrema (PvdA, Verkeer en Vervoer) vindt dat hij niet langer verantwoordelijk kan en wil zijn voor
de oplopende financiële kosten van de nieuwe te bouwen metroverbinding, de Noord-Zuidlijn, en treedt
af. Opvolger: Hans Gerson (PvdA).
Arcen en Velden – herindeling
Will Verberk (CDA) en Sraar Geelen (VVD) treden af vanwege de herindeling van Arcen en Velden met
Venlo.
Beiden zullen niet worden benoemd in het nieuwe fusiecollege van Venlo. .
Arnhem – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Rita Weeda (PvdA, Cultuur) neemt ontslag vanwege de gebrekkige informatie aan de raad over de
financiën van de Sonsbeektentoontstelling 2008. Zij verzuimde de raad in te lichten over de verhoging van
het budget voor de internationale beeldententoonstelling van 3,5 naar 4,6 miljoen euro. Geen opvolger.
Asten – gezondheid
Peter Gerrits (VVD) loopt tijdens een fietstocht een hersenkneuzing op en kan daardoor zijn
wethouderschap niet meer uitoefenen. Geen opvolger, zijn taken worden overgenomen doordat de twee
andere wethouders van parttime naar fulltime gaan.
Bedum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Stoffer Jan Haan (ChristenUnie) stapt op nadat hij voor de derde keer in opspraak is gekomen vanwege het
in dienst hebben van illegalen op zijn agrarisch bedrijf. Haan erkent dat dit slecht is voor Bedum en voor
het vertrouwen in het lokaal bestuur. Geen opvolger.
Bellingwedde – persoonlijk
Melle Wachtmeester (PvdA) stopt er na elf jaar mee want hij wil weer gaan schrijven. Opvolgster: Dina
Borgeld (PvdA).
Bergen op Zoom – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Arnold Hagenaars (PvdA) treedt af nadat hij onder vuur komt te liggen over de verhoging van de
onroerendzaakbelasting (ozb). Hagenaars overleeft een motie van wantrouwen, maar besluit toch op te
stappen omdat hij naar zijn zeggen geen zin heeft om de rest van de collegeperiode voortdurend
‘straatgevechten’ te voeren. Opvolger: Ad van der Wegen (PvdA).
Bergen NH – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Jan Stam (PvdA) stapt op vanwege een forse budgetoverschrijding van de nieuwe structuurvisie over de
toekomst van Bergen en de daarvoor te houden Landschapsconferentie. Er was 150 duizend euro
uitgetrokken, dat liep op naar 270 duizend euro en uiteindelijk moest Stam bekennen dat de kosten
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minimaal 370 duizend euro bedragen. ‘We hadden financieel beter moeten plannen en het budget beter
moeten bewaken’, aldus een schuldbewuste, verantwoordelijke wethouder.
Boarnsterhim – politiek – financieel beleid (3 wethouders)
Onverwachte tegenvallers van enkele miljoenen euro betekenen de val van het voltallige college dat
eerder beloofd had financieel orde op zaken te stellen. De drie wethouders, Daan van der Meulen (CDA),
Anne Jochum de Vries (PvdA) en Mieke Minkes (PvdA) en burgemeester Ella Schadd-de Boer ruimen het
veld. Er komt een zakencollege onder leiding van waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) en drie
wethouders van buiten, Hermien de Haan-Laagland (PvdA, ex-wethouder in Leeuwarden), Marian JagerWöltgens (PvdA, oud-wethouder van Ooststellingwerf) en Felix van Beek (VVD, wethouder in
Littenseradiel).
Breda – einde interimschap
Els Aarts (CDA) treedt terug als tijdelijk wethouder zodat de van kanker herstelde wethouder André
Adank (CDA) zijn plaats in het college weer kan innemen.
Breda – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
André Adank (CDA) biedt zijn ontslag aan nadat hem is gebleken dat er geen vertrouwen meer is van de
CDA-fractie in zijn bestuurlijke geloofwaardigheid. Adank wenst vast te houden aan de gemaakte
coalitieafspraken om een evenementenhal te realiseren op de Bavelse Berg terwijl de gemeenteraad de
stekker uit het plan heeft getrokken. Geen opvolger.
Breukelen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Gerjet Wisse (PvdA) dient zijn ontslag in nadat de raad het vertrouwen in de wethouder heeft opgezegd.
De raad verwijt de wethouder een gebrek aan communicatie over kunstgrasvelden in Kockengen en de
fusie van een welzijnsorganisatie. Opvolger: de eerder in Utrecht opgestapte wethouder-van-buiten
Tymon de Weger (ChristenUnie).
Brummen – overlijden
Dick ter Maat (CDA) overlijdt. Opvolgster: Ria Aartsen-Den Harder (CDA).
Bunschoten – politiek – breuk fractie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Peter Korlaar (Betaalbaar Bunschoten) stapt op vanwege interne partijpolitieke strubbelingen waardoor
hij niet meer kan functioneren. Als gevolg daarvan komt het college ten val want ook de andere
wethouder, Willem Heinen (ChristenUnie) dient zijn ontslag in. Voormalig gedeputeerde Piet Smink moet
als informateur een oplossing vinden voor de ontstane bestuurscrisis. Hij komt uit op een college van
ChristenUnie en Christelijke Arbeiderspartij (CAP). Heinen volgt zichzelf op als wethouder terwijl Rita van
de Groep-Koelewijn de nieuwe CAP-wethouder wordt.
Castricum – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Het opzeggen van het vertrouwen in PvdA-wethouder John Hommes door de oppositie én collegepartij
VVD leidt tot het vertrek van de wethouder en de PvdA uit het college. Reden voor de vertrouwensbreuk
was het mismanagement van Hommes van de bouw van het nieuwe gemeentehuis waarvan de
meerkosten, als gevolg van een conflict met de architect, met meer dan een miljoen euro zijn opgelopen.
Opvolgster: Ria Beens-Jansen (GroenLinks).
Castricum – persoonlijk
Christel Portegies (VVD) gaat vier maanden met zwangerschapsverlof. Zij wordt tijdelijk vervangen door
VVD-raadslid Fred Hemmen die na terugkeer van Portegies zijn lidmaatschap van de gemeenteraad
hervat.
Cuijk – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jos Janssen (GroenLinks) vertrekt omdat de gemeenteraad besluit dat de schouwburg niet naar een
Homburg Campus mag verhuizen. Volgens Janssen kan hij niet meewerken als een onderdeel uit het
totaalconcept van onderwijs, bedrijfsleven én cultuur uit het campusmodel wordt gesneden.
Cuyk – persoonlijk
Ko Kroet (PvdA), die in 2008 tobde met gezondheidsproblemen, stopt er om persoonlijke redenen mee.
Opvolger: wethouder Gerard Peeters (PvdA) uit Lith die eerder als wethouder opstapte in Grave.
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Den Helder – persoonlijk
Cor Hienkes (CDA) stopt ermee. Hij is 65 jaar geworden en wil meer tijd voor privé-zaken. Opvolgster:
Wiltrude Turnhout (CDA).
Deurne – persoonlijk – tijdelijk
Jasper Ragetlie (PvdA) is tijdelijk afwezig in de zomer; hij verricht twee maanden opbouwwerkzaamheden
als reservist specifieke deskundigheid in Uruzgan. Ragetlie werkte vanuit de Nederlandse militaire basis
Kamp Holland aan een project ter versterking van de justitie en het openbaar bestuur in de Afghaanse
provincie.
Deventer – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Alle vijf wethouders, Ina Adema (VVD), Gerrit Berkelder (GroenLinks), Andries van den Berg (PvdA), Jos
Fleskens (PvdA) en Gosse Hiemstra (CDA), bieden hun ontslag aan als de grootste coalitiefractie in
februari een onderzoek van de gemeenteraad wil naar de financiering van zowel de nieuwbouw als een
doorrekening van het aankopen van een kantorencomplex op de Leeuwenbrug. Als informateur wordt
door de fractievoorzitters van de collegepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en VVD oud-commissaris en oudminister Jan Terlouw ingeschakeld. Vier van de vijf wethouders worden een maand later opnieuw
benoemd. Adema keert niet terug omdat zij burgemeester wordt. Haar opvolger is Marco Swart (VVD).
Deventer – burgemeestersbenoeming
Ina Adema (VVD) wordt burgemeester van Veghel. Opvolger: Marco Swart (VVD).
Deventer – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Een nieuw debat over het ontwerp voor een nieuw stadskantoor leidt tot de tweede collegecrisis in een
half jaar tijd. Interne verdeeldheid in de grootste coalitiepartij PvdA over dat plan leidt ertoe dat de
andere coalitiepartijen CDA, GroenLinks en VVD het vertrouwen opzeggen. De motie waarin de PvdA
bestuurlijke onkunde werd verweten, haalt geen meerderheid. Daarop stappen de wethouders Gosse
Hiemstra (CDA), Gerrit Berkelder (GroenLinks) en Marco Swart (VVD) uit de coalitie. De PvdA’ers Andries
van den Berg en Jos Fleskens blijven aan, maar moeten aftreden als hun partij er niet in slaagt een nieuw
college te vormen. Er komt een nieuwe PvdA-loze coalitie in de van oudsher door de sociaal-democraten
gedomineerde IJsselstad die bestaat uit GroenLinks, CDA, VVD, Algemeen Deventer Belang, D66,
ChristenUnie en eenmansfractie Lutje Hulsik. De nieuwe wethouders zijn: Gosse Hiemstra (CDA), Gerrit
Berkelder (GroenLinks), Marco Swart (VVD), Margriet de Jager (Algemeen Deventer Belang) en Marc-Jan
Ahne (D66).
Dronten – einde interimschap
Bauke Braaksma (CDA) beëindigt zijn werkzaamheden. Hans Engelvaart (CDA) hervat zijn
werkzaamheden die hij tijdelijk gestaakt had vanwege gezondheidsproblemen.
Druten – politiek – informatievoorziening (3 wethouders)
De drie Drutense wethouders Sjaak Koppers (Welzijn Druten), Michel Lepoutre (Dorpslijst Druten) en
Henk van Rensen (Akkoord ’94) dienen hun ontslag in vanwege een onderzoek naar het financieel debacle
rondom de noodlokalen van basisschool De Kubus. Over de oplopende kosten, acht ton
budgetoverschrijding, is de raad niet actief geïnformeerd. Koppers keert niet terug. Met een nipte
meerderheid van 9 tegen 8 stemmen mogen Lepoutre en Van Rensen na de crisis terugkeren. Enkele
maanden later wordt Jac van Dongen (Welzijn Druten) als opvolger van Koppers benoemd.
Echt-Susteren – politiek – integriteit (2 wethouders)
Peter Pustjens (CDA) en Jo Verheesen (Lijst Samenwerking) stappen op vanwege de zogeheten
Sinterklaasaffaire. De beide wethouders besteedden een aanzienlijk deel van het Essent-dividend van 750
duizend euro door het verstrekken van subsidies aan bevriende verenigingen zonder dat de
gemeenteraad daarvoor toestemming had gegeven. Pustjes, die onzorgvuldig handelen wordt verweten,
biedt zijn excuses aan, Verheesen niet. Opvolgers: Pierre Wolters (CDA) en Jac Dijcks (Lijst
Samenwerking).
Eemnes – politiek – financieel beleid (3 wethouders)
Een motie van wantrouwen van collegepartij PvdA luidt de val van het college in. Aanleiding is de aankoop
van grond voor woningbouw voor een bedrag van 7,2 miljoen euro in de toekomstige uitbreidingslocatie
Zuidpolder. Volgens de PvdA is het budgetrecht van de raad met voeten getreden. Drie wethouders
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moeten opstappen: Nico Seure (CDA), Bram Wondergem (PvdA), Herman Zoetman (VVD). Het vertrouwen
in burgemeester Roland van Benthem die het koopcontract tekende, wordt niet opgezegd. Bram
Wondergem mag terugkeren in de nieuwe coalitie van de PvdA met Hartgroen en Dorpsbelang. De beide
lokale partijen leveren één wethouder: Eddy van IJken.
Ermelo – politiek – bestuurscultuur, dualisme (1 wethouder)
Rikkert Vliek (CDA) legt het wethouderschap neer omdat hij niet meer kan rekenen op de steun van zijn
eigen fractie. Aanleiding is de kritiek van Vliek op het functioneren van de gemeenteraad. Hij noemde de
raad ‘het politieke dieptepunt’ en verwijt de raad zich niet te beperken tot de hoofdlijnen. Geen opvolger.
Ferwerderadiel – gezondheid
Roel Ruben (PvdA) stopt met onmiddellijke ingang vanwege gezondheidsredenen.
Geldermalsen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Melvin Könings (VVD) stapt op nadat zijn collega-wethouders het vertrouwen in hem opzeggen. Könings
wordt verweten solistisch op te treden, niet altijd loyaal te zijn naar het college en de ambtenaren en er
een eigen agenda op na te houden. Könings verwijt zijn collega’s een gebrek aan daadkracht. Geen
opvolger.
Geldermalsen – persoonlijk
Na 7,5 jaar wethouderschap is bij Cor Gradisen (PvdA) de fut er uit. Het besluit om na de
raadsverkiezingen te stoppen, leidt tot de keuze om onmiddellijk op te houden. Opvolgster: de in Arnhem
opgestapte Rita Weeda (PvdA).
Gulpen-Wittem – politiek – bestuurscultuur (2 wethouders)
Ruud Verhoeven (PvdA) en Marion Leurs (Balans) leggen hun wethoudersfunctie neer. De coalitie met het
CDA komt daarmee ten val. Aanleiding: een conflict met de raad over het verstrekken van 50 mille aan SV
Slenaken voor een oefenhoek en het geven van een huursubsidie van 25 duizend euro aan een
peuterspeelzaal. Verhoeven verwijt het CDA en de oppositiepartijen GroenLinks en Fractie Franssen
Sinterklaasgedrag met het oog op de raadsverkiezingen. Piet Franssen (Fractie Franssen) wordt de
nieuwe wethouder in het college met het CDA.
Haaren – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jan Brenninkmeijer (CDA) stapt op nadat de raad twee moties aanneemt tegen zijn beleid in het
buitengebied van de gemeente. Beide moties worden gesteund door de andere coalitiepartijen,
Progressief ’96 en VVD. Het CDA stapt uit de coalitie.
Harderwijk – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Henk Eijsenga (CDA) legt zijn functie neer nadat hem is gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is in de
raad over zijn aansturing van het project Waterfront. Er zijn in de raad twijfels over de organisatie en de
financiën van dit project. Opvolger: Pieter den Besten (CDA).
Haren – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Liesbeth Boekel (VVD) treedt af nadat haar partij zich terugtrekt uit de coalitie met GroenLinks en PvdA.
Aanleiding: de VVD vindt dat de financiële plannen en projecten geen begin of eind hadden met het risico
van tegenvallers in het verschiet. Opvolger: Theo Berends (ChristenUnie).
Heerhugowaard – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Robbert Jan Piet (CDA) stapt op vanwege financiële problemen bij het nieuwe theater Cool. Piet wordt
verweten de financiële tegenvallers niet tijdig aan de raad te hebben gemeld. Geen opvolger.
Helden – herindeling
Rinus Jansen (CDA), Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) en Peter Fleuren (CDA) worden demissionair in
verband met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas..
Fleuren en Janssen gaan over naar het nieuwe fusiecollege, Rinus Janssen zal niet terugkeren in het
nieuwe fusiecollege van Peel en Maas.
Heumen – gezondheid
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Felicitas Crutzen (PvdA/GroenLinks) stopt vanwege haar kwetsbare gezondheid en die van haar moeder.
Geen opvolger.
Heusden – persoonlijk
Ben Groen (Heusden Eén) stopt ermee na twintig jaar raadslidmaatschap en drie periodes als wethouder,
naar eigen zeggen ‘op zijn hoogtepunt’. Hij begint een eigen adviesbureau. Opvolger: Will Dijkstra.
Hilversum – politiek – dualisme (1 wethouder)
Helma Ketelaar (PvdA) legt nog geen half jaar na haar aantreden het wethouderschap neer. Zij vindt zich
niet passen bij het duale stelsel. Opvolger: de afgetreden Naardense wethouder Jan Landsaat (PvdA).
Hilversum – gezondheid – tijdelijk
Ton Roerig (CDA) is enkele maanden afwezig wegens knieproblemen.
Horst aan de Maas – herindeling
Arie Stas (PvdA), Marcella Dings-Polderman (CDA) en Leon Litjens (CDA) worden demissionair in verband
met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas.
Alleen Leon Litjens (CDA) zal na de fusieverkiezingen worden benoemd als wethouder in het fusiecollege
van Horst aan de Maas.
Kessel – herindeling
Roland van Kessel (Reëel Alternatief) en Lou Simons (CDA) worden demissionair in verband met de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas. Zij worden geen van beiden in het
nieuwe fusiecollege van Peel en Maas benoemd.
Korendijk – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jan Boogaard (SGP) stapt op omdat hij zich onvoldoende gesteund voelt door zijn eigen fractie. Volgens
Boogaard ontbreekt het aan een gemeenschappelijke visie van wethouder en fractie.
Leidschendam-Voorburg – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Tilly Zwartepoorte (VVD) dient haar ontslagbrief in omdat zij zich gaandeweg steeds minder is gaan
herkennen in de standpunten van haar partijgenoten over lokale vraagstukken. Opvolgster: Astrid van
Baalen (VVD).
Lelystad – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jaap Lodders (VVD) dient zijn ontslag. Aanleiding: de VVD-fractie weigert in te stemmen met de
Najaarsnota. De VVD weigert hieruit politieke consequenties te trekken, de raad zegt daarop per motie
van wantrouwen het vertrouwen in de VVD als coalitiepartij op waardoor Lodders zich genoodzaakt ziet
onmiddellijk ontslag te nemen. Geen opvolger.
Lith – burgemeestersbenoeming
Harrie Tuerlings (CDA) is benoemd tot burgemeester van Reusel-de Mierden. Opvolger: Mart Smits
(PvdA).
Lith – andere politieke werkkring
Gerard Peeters (PvdA) vertrekt vanwege zijn benoeming tot wethouder in Cuyk. Opvolger: Peer Verkuijlen
(GroenLinks).
Littenseradiel – andere politieke werkkring
Interim-wethouder Felix van Beek (VVD), die de zieke wethouder Doting vervangt, wordt benoemd tot
wethouder in Boarnsterhim. Opvolger: de herstelde Franke Doting (VVD).
Loon op Zand – gezondheid
Joop Bisselink (Gemeentebelangen) neemt ontslag om gezondheidsredenen. Opvolger: Jacques Broeders
(Gemeentebelangen).
Losser – gezondheid
Liane Venema-Veenvliet (SDGL, Sociaal Democraten Gemeente Losser) legt haar wethouderschap neer
vanwege ‘oververmoeidheid’ en ‘niet goed in m’n vel zitten’. De twee CDA-wethouders Olde Heuvel en Ter
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Denge nemen tijdelijk haar portefeuille waar tot haar terugkeer in de zomer. Eind van de zomer stopt
Venema op medisch advies definitief.
Losser – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Henk Knol (PvdA), opvolger in 2008 van de na een conflict verdwenen Van den Bos, stapt op vanwege dat
zijn partij ondanks een dit jaar gesloten politiek akkoord toch met alternatieve voorstellen komt. Knol
beschouwt dat als een dolksteek in de rug en vindt dat hij onvoldoende draagvlak heeft voor zijn beleid.
Het leidt tot een emotionele raadsvergadering waarin de twee overgebleven wethouders Jan Olde Heuvel
(CDA) en Gerda ter Denge-Allards (CDA) te weinig steun proeven en ook opstappen. Oud-PvdA-Tweede
Kamerfractievoorzitter en voormalig staatssecretaris Wim Meijer moet als informateur de bestuurscrisis
oplossen en legt met zijn rapport ‘Stabiel tot de verkiezingen’ de basis voor een zakencollege met twee
wethouders-van-buiten: Ria Holsheimer-Ezeman (PvdA) en Joop Hassink (CDA).
Maasbree – herindeling
De wethouders Wim Hermans (CDA), Arno Janssen (Democratische Samenwerking) en Marie José
Kleinen-Heines (PvdA) worden door herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en
Maas demissionair.
Wim Hermans wordt na 1 januari als enige benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Meerlo-Wanssum – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Dickie Minken (PvdA) neemt ontslag na een vertrouwensbreuk in het college. Het college van PK
(Progressieve Kombinatie Meerlo Wanssum) en PvdA komt ten val na een aangenomen motie van
wantrouwen in de raad tegen de beide andere wethouders, Leo Beterams (PK) en Carla Brugman (PK).
Beide PK-wethouders pakken hun biezen. Er wordt een nieuwe coalitie gevormd van CDA, PvdA en GP ’94.
De nieuwe wethouders zijn: Jac. Derikx (CDA), Arnold Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA), oudwethouder van Venray.
Meerlo-Wanssum – herindeling
De wethouders Jac. Derikx (CDA), Arnold Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA) worden demissionair
door de herindelingsverkiezingen in verband met de opsplitsing van de gemeente: Wanssum vormt met
Venray een nieuwe gemeente Venray en Meerlo vormt samen met Sevenum en Horst de nieuwe
fusiegemeente Horst aan de Maas.
Het drietal krijgt geen plek in het fusiecollege van de nieuwe fusiegemeente.
Meijel – herindeling
Frits Berben en Thei Neijnens (als opvolger van Geert Verstappen) worden demissionair vanwege
herindeling Meijel tot gemeente Peel en Maas.
Beiden krijgen geen plek in het college van de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas.
Millingen aan de Rijn – andere zakelijke werkkring
Deeltijdwethouder Jan Blom (PvdA) aanvaardt een managementfunctie bij de Koninklijke Marechaussee
die niet is te combineren met het wethouderschap. Opvolger: Henk Boogaard (PvdA).
Moordrecht – herindeling
Jan Oomen (D66), Gea Gravesteijn (PvdA) en Ron Gast (CDA) worden demissionair vanwege de fusie van
Moordrecht tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
Het drietal stopt en komt dus niet in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Naarden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
In strijd met de afspraken bedingt collegepartij VVD uitstel van een besluit tot verhuizing van de
sportvelden. PvdA-wethouder Jan Landsaat kan zich daar niet mee verenigen en dient zijn ontslag in. Geen
opvolger.
Niedorp – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan-Pieter Beers (VVD) stapt op vanwege een verschil van bestuurlijk inzicht met coalitiepartij PvdA.
Beers wordt verweten te weinig sturing te geven aan de ambtelijke dienst op ruimtelijke ordeningszaken.
Opvolger: Enno Zijlstra (VVD).
Nieuwegein – burgemeestersbenoeming
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Carla Breuer (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Werkendam.
Nieuwegein – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Johan van Everdingen (VVD) biedt zijn ontslag aan nadat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem heeft
opgezegd vanwege flinke budgetoverschrijdingen bij het project Nieuwegein Groen. Opvolger: Herman
Idema (VVD).
Nieuwerkerk aan den IJssel – herindeling
Tamara Venrooy-van Ark (VVD), Jan Slagt (VVD), Jan Verbeek (CDA) en Siem van Loon
(SGP/ChristenUnie) worden demissionair in verband met de fusie van hun gemeente tot de nieuwe
gemeente Zuidplas.
Verbeek en Venrooij worden na 1 januari benoemd in het nieuwe college, de overige twee stoppen als
wethouder.
Nieuwkoop – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Henny Brouwer (Middenpartij) verliest zijn wethouderszetel als gevolg van een scheuring in zijn partij
door het opstappen van vier fractieleden.
Nijmegen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Peter Lucassen (SP, Financiën) stapt op vanwege de problemen rond de Nijmeegse Keizer Karel Podia.
Lucassen weet niet dat directeur Albert Krielen gelogen heeft over zijn cv noch dat deze jaarlijks twee ton
opstrijkt voor zijn werkzaamheden die hij in deeltijd verricht. Lucassen heeft eerder al problemen met de
raad bij de verkoop van vervoersmaatschappij Novio. SP ziet er van af om een opvolger te benoemen.
Nijmegen – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Het succesvolle linkse college – Havana aan de Waal - van GroenLinks, PvdA en SP komt na bijna acht jaar
ten val na een conflict met de PvdA-fractie over de verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb). Het
college wil een verhoging van vijf procent, de PvdA wil niet verder dan een 0,5 procent. Paul Depla (PvdA),
Hans van Hooft (SP), Hannie Kunst (PvdA), Jan van der Meer (GroenLinks) en Lenie Scholten (GroenLinks)
stappen op maar mogen demissionair de periode tot de raadsverkiezingen volmaken.
Oirschot – politiek – informatievoorziening (1 wethouder) en verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Coalitiepartij De Gewone Man dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ted van de Loo
(Dorpsvisie) omdat hij een aantal keren te kort is geschoten bij het informeren van de raad. De motie haalt
het met als gevolg dat de beide andere wethouders Raf Daenen (PvdA) en Piet Smits (Dorpsvisie) uit
solidariteit opstappen. Nadat twee pogingen een nieuwe coalitie te vormen mislukken, schakelt
burgemeester Ruud Severijns Frans Slangen in als informateur-van-buiten. Het resulteert in een nieuw
college met twee wethouders van buiten: Jan Kerkhof uit Veghel en Ed Mathijssen uit St. Michielsgestel.
Oldenzaal – burgemeestersbenoeming
Rob Welten (CDA) wordt burgemeester in Borne. Opvolger: Ben Hudepohl (CDA).
Oud-Beijerland – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Marian Goldschmeding-Vlaar (PvdA) stapt op vanwege een verschil van mening met de raad over het
realiseren van een nieuw jongerencentrum. Opvolger: Gerrit de Man (CDA).
Pijnacker-Nootdorp – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Kees van der Kraan (CDA) en Leo Suijker (PvdA) besluiten vrijwillig terug te treden vanwege de
bestuurlijke impasse die is ontstaan door de IJslandse bankaffaire waardoor de gemeente fors geld heeft
verloren. Doel is om op die manier Ben de Vries (VVD) ook formeel tot vertrek te dwingen. De Vries heeft
niets te maken met de affaire, maar moet vertrekken omdat zijn partij de kat aan de bel heeft gebonden en
wethouder van financiën Van der Kraan ter verantwoording heeft geroepen. Met een minimaal verschil
(14-13) wordt het lot van De Vries bezegeld. Van der Kraan en Suijker keren terug op hun post. Nico
Oudhof (PvdA) en Hans de Jong (CDA) nemen de plaats in van De Vries.
Reiderland – herindeling
Auke ten Hoeve (PvdA) en Hendrik van der Ham (SP) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Oldambt.
Beiden stoppen en worden dus niet benoemd in het college van de fusiegemeente.
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Rhenen – persoonlijk
Anne van Miltenburg (VVD) gaat met zwangerschapsverlof.
Rijnwaarden – burgemeeestersbenoeming
Lucien van Riswijk (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Druten. Opvolger: Jos Lamers (CDA).
Rijssen-Holten – overlijden
Thea van Dalen-Schiphorst (CDA) overlijdt als gevolg van complicaties na een hartoperatie. Opvolger: Ab
Stegeman (CDA).
Rotterdam – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Jeannette Baljeu (VVD) en Mark Harbers (VVD) stappen op vanwege een conflict over het aanblijven van
Tariq Ramadan in dienst van de gemeente als 'bruggenbouwer' in het integratiedebat. Aanvankelijk wil de
VVD Ramadan aan de kant zette, komt daar tijdens een raadsdebat op terug, waarna korte tijd later de
beide VVD-wethouders besluiten om vanwege het aanblijven van Ramadan toch te vertrekken. Opvolgers:
Hans Vervat (PvdA) en Peter Lamers (CDA).
Rotterdam – andere zakelijke werkkring
Leonard Geluk (CDA) wordt voorzitter van het college van bestuur van het ROC Midden-Nederland. Geluk
verliest eerder in het jaar het vertrouwen van de eigen CDA-fractie. Hem wordt solistisch gedrag verweten
en te weinig te luisteren naar de opvattingen van de fractie. Die breuk wordt voor de buitenwereld
bijgelegd, waarna Geluk enkele maanden later het wethouderschap alsnog opgeeft voor een functie in het
onderwijs.
Rotterdam – gezondheid
Lucas Bolsius (CDA) is om gezondheidsredenen afwezig in november en december.
Scheemda – herindeling
Annemarie Knottnerus-van der Veen (CDA), Klaas van Leeuwen (PvdA) en Bé Zwiers (PvdA) worden
demissionair vanwege de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Oldambt.
Zwiers en Van Leeuwen worden na 1 januari benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente
Oldambt.
Sevenum – herindeling
Freek Selen (Sevenum 2000) en Huub Dinghs (CDA) worden demissionair vanwege de herindeling tot de
nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas.
Selen wordt na 1 januari benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Sittard-Geleen – andere zakelijke werkkring
Ingrid Widdershoven (partijloos, CDA) vertrekt als wethouder vanwege haar benoeming tot lid van de
directieraad van de gemeente Eindhoven.
Sluis – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Henk Luijendijk (Helder Zeeuws) dient zijn ontslag in. Aanleiding: hij kan zich niet verenigen met het
collegebesluit om leidinggevende ambtenaren na de reorganisatie meer te laten verdienen.
Soest – overlijden
Paul Lemmen (PvdA) komt onverwacht te overlijden na een hartstilstand.
Steenwijkerland – burgemeestersbenoeming
André van de Nadort (PvdA) wordt benoemd tot burgemeester van Ten Boer. Geen opvolger.
Stein – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Ernest Gorissen (CDA) stapt op omdat het CDA zich definitief uit het college terugtrekt. De crisis die in
oktober van 2008 begon, en toen leidde tot het vertrek van CDA-wethouder Govers, wordt in februari
beëindigt met de presentatie van een nieuw CDA-loos zakencollege van Democratisch Onafhankelijk Stein
(DOS), PvdA, Communiceren met Burgers (CMB) en VVD met de daarin de twee DOS-wethouders Feij en
Janssen en PvdA-wethouder Ie.
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Texel - gezondheid
Peter Bakker (GroenLinks), die in 2007 enkele maanden door een herseninfarct was uitgeschakeld, legt
zijn functie om gezondheidsredenen neer. Geen opvolger.
Tiel – persoonlijk
Na bijna zestien jaar wethouderschap besluit Willem Gradisen (PvdA), die eerder al bekend had gemaakt
dat hij niet meer als wethouder zou terugkeren, dat hij tijd moet investeren in zijn persoonlijke toekomst.
Opvolgster: Corry van Rhee (PvdA).
Tilburg – politiek – financieel beleid, Carrington (1 wethouder)
Hugo Backx (PvdA) neemt zijn verantwoordelijkheid voor de forse budgetoverschrijding op de
bouwkosten van het nieuwe Midi-theater en treedt af. De kwestie leidt tot een raadsenquête die in de
herfst het vertrek inluidt van burgemeester Ruud Vreeman. Backx’ opvolger als wethouder is Ton Horn
(PvdA).
Twenterand – gezondheid
Freek Becker (Lokaal Liberaal Twenterand) legt om gezondheidsredenen zijn wethouderschap neer. Geen
opvolger.
Utrecht – politiek – verstoorde verhoudingen (7 wethouders)
GroenLinks-wethouders Robert Giesberts en Cees van Eijk kunnen zich niet vinden in het actieplan
luchtkwaliteit van het college. Zij stappen op. Een meerderheid van het college denkt dat een nieuwe
spoorlijn, een tunnel en extra wegen nodig zijn om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Door
deze ingrepen zouden er sociale huurwoningen moeten worden gesloopt en GroenLinks is hier pertinent
tegen en trekt beide wethouders terug. Na een motie van wantrouwen in de gemeenteraad over hetzelfde
plan wordt Tymon de Weger (ChristenUnie) de laan uitgestuurd. De zittende partijen PvdA, CDA en
ChristenUnie sluiten een nieuw coalitieakkoord met oppositiepartij VVD. De drie nieuwe wethouders zijn
Ingrid de Bondt (VVD), Floris de Gelder (VVD) en Piet van der Sluijs (ChristenUnie). Harrie Bosch (PvdA),
Marka Spit (PvdA) en Harm Jansen (CDA) en Rinda den Besten (PvdA) continueren hun wethouderschap
na deze coalitiebreuk.
Utrechtse Heuvelrug – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Wim van Wikselaar (SGP) treedt af naar aanleiding van het rapport over de gang van zaken rond de aanleg
van een cultuurhuisplein. Dat plein in Doorn kost bijna twee keer (ruim een miljoen) zoveel als begroot
(zeshonderdduizend euro). In het nadeel van de wethouder was dat er al eerder sprake was van
budgetoverschrijdingen bij de aula in Doorn en de verbouwing van de ambtswoning.
Vaals – politiek – integriteit (1 wethouder)
Hein Sterck (Partij Burgerbelang) legt zijn wethouderschap neer vanwege ziekte, nadat hij in opspraak is
geraakt vanwege een integriteitsaffaire. Sterck heeft etentjes gehad met de eigenaar van een seksclub in
het dorp Lemiers en daarbij toezeggingen gedaan over een bouwvergunning, zo blijkt uit onderzoek van
het bureau BING. Opvolger: Jo van der Meij (CDA).
Velsen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
CDA-wethouder Margo Bokking treedt af nadat zij vertrouwen heeft verloren van haar eigen fractie.
Aanleiding was het wijkgericht werken, de wijze waarop de gemeente contact wil onderhouden met de
bewoners van wijken. Bokking wil de wijkplatforms afschaffen en dat ging het CDA te ver. Opvolgster:
Ineke Edzes-Altena (CDA).
Venlo – gezondheid
Herman Janssen (PvdA) stopt om gezondheidsredenen. Geen opvolger.
Venlo – herindeling
Vanwege de fusie van Venlo met Arcen en Velden en een stukje Bergen worden Ramon Testroote (PvdA),
Mark Verheijen (VVD), Peter Freij (GroenLinks), Twan Beurskens (VVD) en Jan Lamers (GroenLinks)
demissionair.
Alleen Testroote, Verheijen en Beurskens worden na 1 januari benoemd in het college van de nieuwe
fusiegemeente.
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Venray – herindeling
Lei Heldens (CDA), Hans Teunissen (Lokaal Actief), Elly van Dijck (PvdA), Twan Jansen (PvdA) en Patrick
van der Broeck (CDA) worden demissionair vanwege de fusie van Venray met een deel van MeerloWanssum tot de nieuwe gemeente Venray.
Alleen Jansen en Van der Broeck worden na 1 januari benoemd in het college van de nieuwe
fusiegemeente.
Voerendaal – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Anny Withagen-Bock (D66) stapt op nadat haar partij uit de coalitie is gezet. PvdA, CDA en Leefbaar
Voerendaal hebben geen trek meer in D66 omdat deze partij zich ‘verrassend’ zou gedragen. Directe
aanleiding vormt het vertrek van een D66-raadslid uit de D66-fractie waarna de coalitiepartijen het niet
meer zien zitten om nog langer met D66 in een coalitie te verblijven. Geen opvolger.
Voorschoten – politiek – financieel beleid, Carrington (1 wethouder)
Hans Horlings (CDA) treedt af. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor de duurder (een miljoen euro
meer) uitgevallen herinrichting van de doorgaande weg, de traverse, door het dorp. Opvolgster: Hester
Tjalma (CDA).
Wageningen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
Henk Slegten (PvdA) krijgt een motie van wantrouwen aan de broek vanwege zijn minimabeleid. De motie
wordt gesteund door coalitiepartij Stadspartij Wageningen. Slegten legt zijn functie neer en de overige
wethouders, die de motie als een blijk van wantrouwen tegen het gehele college beschouwen, stellen hun
portefeuille ter beschikking waarmee de crisis compleet is. Stella Efdé (PvdA), Mariette Kroes (VVD),
Ingeborg Stadhouders (CDA) en Minie Walma (Stadspartij) verlaten tijdelijk het pluche, maar keren terug
nadat hun partijen tot de slotsom zijn gekomen dat ze de rit tot de verkiezingen kunnen afmaken.
Westland – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Maarten van der Zwan (Gemeentebelang), verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het gemeentehuis,
stapt op nadat zijn partij vragen had gesteld over al dan niet gewijzigde plannen voor het te bouwen
gemeentehuis. Van der Zwan noemt persoonlijke omstandigheden als reden van zijn vertrek, maar dat kan
niet verhullen dat hij genoeg heeft van het politieke verzet van collega’s die daarvoor de bouwstof hebben
geleverd. Opvolger: Arne Weverling (Gemeentebelang).
Westvoorne – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Barbara Geers (PvdA) neemt ontslag na een aanvaarde motie van wantrouwen. Er is onvrede over haar
bestuurlijke manier van optreden, maar ook zijn de coalitiepartijen ontevreden over het falende optreden
van het college, wat leidt tot een motie van wantrouwen over het optreden van Geers. Aanleiding:
uitspraak van de Raad van State over een gedeelte van het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat onder
verantwoordelijkheid van Geers was opgesteld. Geen opvolger.
Wieringen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Ynte Kooistra (WR 05) treedt af nadat de raad, vooral door de opstelling van zijn eigen fractie, de plannen
voor het randmeer wegstemt. Kooistra vindt dat hij daardoor zijn werk niet meer op een geloofwaardige
wijze kan uitvoeren. Opvolger: Evert Busser (VVD).
Wijchen – overlijden
Paul Keser (Leefbaar Wychen) overlijdt na een ziekbed van een half jaar. Opvolger: Rob Jeurissen
(Leefbaar).
Wijchen – politiek – politieke kleurwisseling (1 wethouder)
Marcel Thijsen (PvdA) stapt op vanwege zijn overstap naar de nieuwe lokale partij Kernachtig Wijchen.
Geen opvolger.
Winschoten – herindeling
Het trio Harry Jansema (VVD), Dineke van den Bergh (PvdA) en Hans Klopstra (PvdA) worden
demissionair vanwege de herindeling en de fusie tot de nieuwe gemeente Oldambt.
Geen van de drie wordt na 1 januari benoemd in het college van Oldambt.
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Winterswijk – gezondheid – tijdelijk
Ben Uffink (PvdA) moet tijdelijk zijn werk neerleggen vanwege ziekte.
Zevenhuizen-Moerkapelle – politiek – verstoorde verhoudingen, integriteitskwestie (3 wethouders)
Het college met de wethouders Frank Helsloot (CDA), Mies te Meij-de Laat (VVD) en Rinus Bosman
(SGP/ChristenUnie) komt ten val na een conflict over een integriteitskwestie rondom een CDA-raadslid.
Deze heeft het college niet verteld in het bezit te zijn van een gemeentelijke brief waarin stond dat er geen
voorkeursrecht van de gemeente meer op zijn grond was. Het CDA-raadslid kreeg daardoor van de rechter
gelijk en verkocht de bewuste percelen voor 8,1 miljoen euro aan een commerciële partij, een substantieel
hoger bedrag dan wanneer het voorkeursrecht was toegepast. Het CDA weigerde het raadslid uit de fractie
te zetten, waarna de andere collegepartijen de samenwerking opzeggen. De coalitie wordt alsnog gelijmd
nadat het CDA door de coalitiebreuk alsnog besluit het raadslid uit de fractie te zetten en erkend dat het
CDA nooit een persbericht had mogen versturen waarin gemeld werd dat het CDA vierkant achter het
eigen raadslid stond. Helsloot, Te Meij en Bosman mogen door als wethouder.
Zevenhuizen-Moerkapelle – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frank Helsloot (CDA) legt zijn functie neer omdat hij een gebrek aan vertrouwen bemerkt. Aanleiding:
Helsloot was voorzitter van de commissie die zijn buurman Jos Hachmang koos als maker van een
kunstwerk in verband met de fusie van Zevenhuizen. Geen opvolger.
Zevenhuizen-Moerkapelle – herindeling
De wethouders Mies te Meij (VVD) en Rinus Bosman (SGP/ChristenUnie) worden demissionair vanwege
de fusie van Zevenhuizen tot de gemeente Zuidplas.
Alleen Bosman wordt na 1 januari benoemd in het college van de nieuwe gemeente.
Zuidhorn – burgemeestersbenoeming
Koos Wiersma (CDA) wordt burgemeester van De Marne. Opvolger: Riekus Hielema (CDA).
Zwolle – persoonlijk
Gerard van Dooremolen (CDA) stopt hij ermee. Hij begint een camping in Duitsland. Opvolgster: Alida
Kastelein (CDA).
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JAAROVERZICHT 2010 (tot GR2010, naar de finish)
Bellingwedde – andere politieke werkkring
Ricky van den Aker (CDA) is vanaf 1 januari raadslid en kandidaat-wethouder in de nieuwe gemeente
Oldambt. Opvolgster: Anne Marie Knottnerus-van der Veen (56) die wethouder was in de per 1 januari
opgeheven gemeente Scheemda. Knottnerus-van der Veen komt voor een periode van drie maanden als
wethouder naar Bellingwedde: van 1 januari tot de vorming van een nieuw college na de
raadsverkiezingen van 3 maart.
Bussum – gezondheid
Herman Schoon (CDA) vertrekt vroegtijdig. Vanwege zijn gezondheid houdt hij het niet vol om de
verlengde collegeperiode – de raadsverkiezingen zijn uitgesteld tot eind november vanwege het
controversieel verklaren van de herindeling rondom Bussum – vol te maken. Geen opvolger.
Coevorden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Geert Braam (PvdA) deelt in de raadsvergadering mee dat hij er per direct mee stopt. Aanleiding zijn de
uitkomsten van een door Braam geïnitieerd onafhankelijk onderzoek naar de grondexploitatie en verkoop
van percelen Leeuwerikenveld 2, waarbij de gemeente aanzienlijk renteverlies opliep. Het onderzoek ging
over de vraag of de gemeente adequaat had gehandeld in het dossier-Wildekamp of dat met een andere
aanpak van met name de RO-procedure eerder tot afrekening van de transactie mogelijk was geweest.
Geen opvolger.
Doetinchem – politiek – integriteit (1 wethouder)
Koos Kuiper (CDA) stapt op naar aanleiding van de vondst van een dossier dat jarenlang onvindbaar was
en kort daarvoor in zijn werkkamer is aangetroffen. In het dossier staat informatie over een bonus van
35.000 gulden die Kuiper in 1999 incasseerde bij de verkoop van het plaatselijke kabelbedrijf Tebecai aan
UPC. Kuiper was destijds namens de gemeente Doetinchem commissaris bij Tebecai en meldde de bonus
niet aan de gemeenteraad. Toen er later een integriteitsonderzoek werd ingesteld, bleek het dossier
onvindbaar. ‘Ik heb het dossier bij een tijdelijke verhuizing een maand geleden zelf teruggevonden en
onmiddellijk aan de gemeentesecretaris overhandigd. Ik heb echter de schijn tegen en heb daarom
besloten zelf op te stappen’, aldus Kuiper. Geen opvolger.
Enschede – andere zakelijke werkkring
Eric Helder (PvdA) stopt op 1 maart – twee dagen voor de raadsverkiezingen. Hij wordt per die dag
benoemd tot lid van het landelijk adviescollege Actal in Den Haag dat als taak heeft om onnodige
regelgeving terug te dringen. Geen opvolger.
Leiden – politiek – breuk coalitie (1 wethouder)
John Steegh (GroenLinks) treedt af als wethouder verkeer en milieu vanwege onoverbrugbare verschillen
tussen zijn fractie en de andere collegefracties. Aanleiding: de flankerende maatregelen om de overlast
van de bouw van een parkeergarage voor omwonenden te beperken zijn onvoldoende in de ogen van de
fractie van GroenLinks. Geen opvolger.
Opsterland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Henk Hoen (PvdA) treedt af nadat een minimale raadsmeerderheid hem het dossier over het bevaarbaar
maken van het Polderhoofdkanaal wil afnemen. Hoen beschouwt dat als een motie van wantrouwen en
trekt zijn conclusies. Volgens het onderzoeksrapport van de commissie-Hermans hebben college, raad en
ambtelijk apparaat gefaald in het project dat al twee jaar stil ligt. Geen opvolger.
Roermond – andere zakelijke werkkring
Tilman Schreurs (VVD) wordt per 1 februari, ruim een maand voor de raadsverkiezingen, directeur van de
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Geen opvolger.
Rozenburg – herindeling
Rozenburg wordt op 13 maart deelgemeente van Rotterdam. Daarmee eindigt het wethouderschap voor
Lenneke van der Meer (Gemeentebelangen Rozenburg) en Kees Suijker (CDA).
Schiedam – burgemeestersbenoeming
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Yorick Haan (Progressief Schiedam) wordt per 15 februari benoemd tot burgemeester van Vlieland. Geen
opvolger.
Smallingerland – burgemeestersbenoeming
Fred Veenstra (CDA) wordt per 12 januari benoemd tot burgemeester van Franekeradeel. Opvolger: Piet
Waaijer (CDA) die in 2007 moest vertrekken als wethouder van Harlingen.
Spijkenisse – andere zakelijke werkkring
Marjolijne Lewis (ONS) wordt per 1 januari 2010 directeur van de Stichting MEE Rotterdam Rijnmond,
een organisatie voor de ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking. Geen opvolger.
Uithoorn – andere zakelijke werkkring
Monique Oudshoorn (CDA) vraagt de raad op 29 januari om ontslag. Zij wordt per 1 maart directeur van
de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek (NLBB).
Weert – burgemeestersbenoeming
Stef Strous (PvdA) wordt met ingang van 8 februari benoemd tot burgemeester van Maasgouw. Geen
opvolger.
Zoetermeer – politiek – projectverantwoordelijkheid (6 wethouders)
Frank Speel (CDA) treedt af vanwege het falend toezicht op het Amerikaanse bedrijf Sterigenics dat
jarenlang een te grote hoeveelheid kankerverwekkende stof ethyleenoxide heeft uitgestoten.
Tweeduizend bewoners nabij het bedrijf en werknemers hebben hierdoor volgens de GGD een 'klein
gezondheidsrisico' gelopen. De gemeente was al vanaf 2004 op de hoogte maar heeft het rapport daarover
nooit doorgestuurd naar de gemeenteraad.
Alle wethouders zijn bereid te vertrekken maar zo kort voor de verkiezingen mag dat niet van de raad.
Politiek worden zij ook verantwoordelijk gehouden maar de raad geeft Edo Haan (PvdA), Bé Emmens
(VVD), Frans Muijzers (PvdA), Patrick van Domburg (VVD) en Pieter Smit (D66) de opdracht in
demissionaire status de lopende zaken af te handelen.
Zundert – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Dirk-Jan Bonenkamp (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen) stapt op in de extra raadsvergadering van
25 februari. Bonenkamp wordt verantwoordelijk gehouden voor een incompleet rapport
bestemmingsplan buitengebied Rijsbergen over de uitbreiding van de kassenbouw. Twee maanden eerder
kreeg Bonenkamp al een motie van afkeuring aan zijn broek. Bonenkamp zou solistisch optreden en de
eenheid van het college ondermijnen.
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College- en raadsperiode 2010-2014
Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – gemeenteraadsverkiezingen 19 maart
2014.
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JAAROVERZICHT 2010 (na GR2010, de start)
Abcoude – herindeling
Door herindelingsverkiezingen voor nieuwe gemeente De Ronde Venen worden Dick Kok (SVAB), Jobke
Vonk-Vedder (CDA), Ton de Roode (PvdA) demissionair.
Geen van drie wordt na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van De Ronde Venen.
Amersfoort – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Ben Stoelinga (Burgerpartij Amersfoort) stapt op omdat hij geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen
fractie, die zich meer als oppositiepartij dan als coalitiepartij gedraagt. Stoelinga vindt dat hij te weinig
steun heeft gekregen van zijn eigen fractie om het coalitieakkoord ‘verbonden, slagvaardig en duurzaam’
uit te voeren.
Andijk – herindeling
Door herindeling voor nieuwe gemeente Medemblik worden Geri Kroezen (CDA) en Nico Harteveld (VVD)
demissionair.
Geen van beiden wordt na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van Medemblik.
Baarn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Henk van de Kerk (CDA) dient zijn ontslag in. Zijn positie is onmogelijk geworden nadat is uitgelekt dat hij
voor de rechter moet verschijnen voor rijden onder invloed. In de begrotingsvergadering krijgt hij forse
kritiek: Van de Kerk wordt verweten raadsopdrachten te lang te laten liggen, moties van de raad niet uit te
voeren en de raad niet of onvoldoende te informeren. Opvolger: Jan Baerends.
Bellingwedde – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Sonja Schreuder (Plaatselijk Belang Bellingwedde) voelt zich in de steek gelaten door de rest van het
college en haar eigen partij en stapt op. Aanleiding is de kwestie rond het werkvoorzieningschap
Synergon. Schreuder zou de raad te laat geïnformeerd hebben over de verandering van koers binnen
Synergon.
Blaricum – politiek – integriteit (1 wethouder)
Marcèl van Dalen (D66) deelt de raad mee dat hij het wethouderschap neerlegt. Aanleiding: Van Dalen
heeft een aangifte wegens smaad, uit begin 2010, niet gemeld voorafgaand aan zijn benoeming tot
wethouder. Hij noemt zijn nalatig handelen ‘buitengewoon naïef’. Opvolger: Gijs van Loef (D66).
Bodegraven – herindeling
Door herindeling voor nieuwe fusiegemeente Bodegraven-Reeuwijk worden Hans Vroomen (CDA), Jan
Christiaan Goudbeek (VVD) en Jan Bouwens (PvdA) demissionair.
Vroomen en Goudbeek worden na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van BodegravenReeuwijk.
Bolsward – herindeling
Vanwege de herindeling tot Súdwest Fryslân worden Jelle Brouwer (CDA) en Marijke Pieters (PvdA)
demissionair.
Zij worden geen van beiden na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college.
Breukelen – herindeling
Vanwege de fusie tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht worden Bert Nagel (CDA), Klaas Wiersema (VVD)
en Tymon de Weger (ChristenUnie) demissionair.
Wiersema wordt als enige benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
De Ronde Venen – herindeling
Door fusie tot nieuwe gemeente De Ronde Venen worden Bram Rosendaal (VVD), Ingrid Lambregts-van
Nobelen (CDA), Jacques Dekker (RVB) en Jan van Breukelen (CDA) demissionair.
Alleen Lambregts (CDA) wordt benoemd in het nieuwe college van De Ronde Venen.
Den Helder – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie (1 wethouder)
Paul Walgering (Trots op Nederland) stapt op vanwege een vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie.
Volgens de enige Trots-wethouder kon hij met zijn fractie niet door een deur. Walgering had er moeite
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mee dat hij vooraf niet wist welk standpunt zijn eigen fractie zou innemen. In een twitterbericht aan een
vriend noemt Walgering Trots ‘een ballenzooitje’. Opvolgster: Suzanne den Dulk, fractievoorzitter van
Trots op Nederland in Alkmaar.
Drimmelen – overlijden
Jan de Jong (PvdA) overlijdt kort na zijn aantreden. Opvolger: het 70-jarige raadslid Jan van Gurp (PvdA).
Dronten – persoonlijk
Jaap Kodde (VVD) stapt op wegens familieomstandigheden; in korte tijd overlijden een groot aantal naast
familieleden en vrienden. Opvolger: Paul Gach.
Duiven – overlijden
Paul Verhoef (VVD) overlijdt onverwachts.
Eijsden – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Hub van de Weert (VVD) wordt tot aftreden gedwongen doordat collegepartij Partij Groot Eijsden (PGE)
een motie van wantrouwen tegen hem heeft ingediend die door de gehele oppositie wordt gesteund,
inclusief de van de VVD-afgesplitste fractie Piters. Door die afsplitsing is het college zijn meerderheid
kwijtgeraakt. De overige twee wethouders, Gerry Jacobs (CDA) en Ed Warnier (PvdA) verklaren zich
solidair en stellen hun portefeuilles ter beschikking. De coalitiecrisis wordt opgelost door het installeren
van een zakencollege namens de lokale politieke partijen zonder directe politieke binding dat de
gemeente moet leiden tot de herindeling met Margraten. De nieuwe wethouders: Servé Brouwers, Frans
Metsemakers en Karel Wolff.
Eijsden – herindeling
Vanwege de herindeling tot Eijsden-Margraten worden Karel Wolff (GBL-PNL), Servé Brouwers en Frans
Metsemakers, beiden namens lokale partijen, demissionair.
Geen van deze drie worden benoemd in het nieuwe college van Eijsden-Margraten.
Leeuwarderadeel – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Gelly Visser (PvdA) moet opstappen omdat collegepartijen CDA en FNP het vertrouwen in de PvdA
opzeggen. De beide partijen willen niet langer doorgaan met de PvdA. In de afgesproken vrije kwestie over
samenwerking met de Middelseegemeenten koerst de PvdA samen met oppositiepartij VVD te veel op
samenwerking en herindeling met Leeuwarden. CDA en FNP vormen met Gemeentebelangen een nieuwe
coalitie. Opvolger: Meint de Haan (GBL).
Lith – herindeling
Vanwege de fusie met Oss worden Mart Smits (PvdA, namens een coalitie van alle partijen) en Peer
Verkuijlen (idem) demissionair.
Geen van beiden wordt benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente Oss.
Loenen – herindeling
Vanwege herindeling tot Stichtse Vecht worden Gera Helling (CDA), Kees de Kruijff (PvdA) en Margot
Rehbock (Streekbelangen) demissionair.
Helling wordt na 1 januari 2011 als enige benoemd in het nieuwe college van Stichtse Vecht.
Maarssen – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Een conflict over de kandidatuur van burgemeester Mirjam van ’t Veld tot waarnemend burgemeester van
fusiegemeente Stichtse Vecht betekent minder dan een week voor de herindelingsverkiezingen het
vertrek van Erik van Esterik (PvdA) en Warner de Vossen (Onafhankelijk). Geen opvolgers.
Maarssen – herindeling
Door herindeling tot Stichtse Vecht worden Jaap Verkroost (CDA) en Paul Schröder (GroenLinks)
demissionair.
Verkroost wordt als enige benoemd na 1 januari 2011 in het nieuwe college van Stichtse Vecht.
Maasdonk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
René van Herpen (Dorpsbelangen) stopt vijf maanden na zijn aantreden vanwege forse kritiek op zijn
gebrekkige functioneren. Opvolger: het Vughtse raadslid Ben Brands.
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Maasdriel – politiek – integriteit (1 wethouder)
Ko Hooijmans (VVD) legt per direct zijn functie neer naar aanleiding van de raadsvergadering over het
BING-rapport over de gang van zaken rond de wachtgelduitkering die Hooijmans in de vorige
raadsperiode genoot als wethouder. Een motie van wantrouwen haalde geen meerderheid, wel haalde een
motie van afkeuring van de coalitie een meerderheid van tien tegen acht stemmen. ‘Tien gele en acht rode
kaarten’ is een te smalle basis om aan te blijven, concludeerde Hooijmans bijna een week na de
raadsvergadering. Geen opvolger.
Maastricht - politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (5
wethouders)
CDA-wethouder Luc Winants moet aftreden vanwege gebrekkige informatie aan de raad. Coalitiepartijen
PvdA en D66 verwijten Winants twee politieke doodzonden. De raad besloot in mei dat enkel tot aankoop
van het stadion van MVV mocht worden overgegaan mits aan strikte voorwaarden was voldaan. Zo moest
de club schuldenvrij zijn. Zonder dat MVV schuldenvrij was (en is) heeft de gemeente stadion De Geusselt
toch gekocht – zonder dat aan de raad voor te leggen. Het CDA vond dat het hele college verantwoordelijk
was, diende een motie van wantrouwen tegen het hele college in maar trok die weer in. Het zet de
verhoudingen op scherp en culmineert in een coalitiecrisis. PvdA en CDA kunnen niet meer door een deur.
De PvdA stapt er uit waardoor de coalitie uit elkaar spat. Albert Nuss (PvdA), Jacques Costongs (PvdA),
Mieke Damsma (D66), Jim Janssen (CDA) en André Willems (Senioren Partij Maastricht) worden
demissionair.
Na een korte (in)formatieronde komt het CDA buitenspel te staan en wordt er een nieuwe coalitie
gevormd met GroenLinks en VVD. De vier wethouders Albert Nuss (PvdA), Jacques Costongs (PvdA),
Mieke Damsma (D66) en Andre Willems (Senioren Partij Maastricht) volgen zichzelf op en worden
opnieuw benoemd. Gerdo van Grootheest (GroenLinks) en John Aarts (VVD) treden aan als opvolgers van
de vertrokken CDA-wethouders Jim Janssen en Winants.
Margraten – herindeling
Door herindeling met Eijsden worden Armand Opreij (CDA), Jean Demollin (VVD) en Jos Custers (CDA)
demissionair.
Custers en Opreij worden na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van Eijsden-Margraten.
Medemblik – herindeling
Door herindeling tot nieuwe gemeente Medemblik worden Joop Posma (Gemeentebelangen), Kasper
Gutter (CDA) en Louw Jan Zwagerman (VVD) demissionair. Gutter en Zwagerman worden na 1 januari
2011 benoemd in het nieuwe college van de fusiegemeente Medemblik.
Menterwolde – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Willem van der Werf (PvdA) stapt op vanwege verstoorde verhoudingen met zijn eigen fractie en partij. Er
is sprake van ‘botsende karakters en een langdurig gebrek aan vertrouwen.’ De PvdA verdwijnt uit de
coalitie. CDA en GroenLinks gaan verder met VVD en Kritisch Menterwolde. Twee opvolgers: Jan Batelaan
(VVD) en Matty Siersema (Kritisch Menterwolde).
Middelburg – andere zakelijke werkkring
Hannie Kool-Blokland (CDA) wordt per 1 oktober directeur van het Zeeuws Archief in Middelburg.
Opvolger: CDA-fractievoorzitter Johan Aalberts.
Mill – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Herman Wijdeven (VierKernenPartij) stapt op in het zicht van een motie van wantrouwen die door de
steun van coalitiepartij AB’90 een meerderheid dreigt te halen. Aanleiding: het duurt allemaal veel te lang
met het project brede school. AB’90 ruilt VKP als coalitiepartner in voor het CDA, dat bij de formatie nog
buitenspel was komen te staan. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Edwin van Schipstal.
Nederlek – persoonlijk
Robert Blom (VVD) stopt ermee. De 61-jarige Blom heeft bij het wethouderschap in plattelandsgemeente
Nederlek niet hetzelfde goede gevoel als toen hij wethouder in de stedelijke gemeente Alphen aan den Rijn
was.
Neerijnen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
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Op Kerstavond spat de coalitie van CDA, Gemeentebelangen en PvdA uit elkaar. CDA en
Gemeentebelangen hebben de opstelling van de PvdA-fractie in het begrotingsdebat geanalyseerd; zij
hebben geen vertrouwen meer in een vruchtbare samenwerking met de PvdA-fractie. De sociaaldemocraten willen meer ruimte voor een duale opstelling in de raad, de andere coalitiepartijen willen juist
weten waar ze aan toe zijn. Nog voor oudjaar is er een nieuwe coalitie gesmeed door CDA,
Gemeentebelangen en VVD. Jan Koedam (CDA) en Sander van de Heuvel (Gemeentebelangen) mogen op
hun plek blijven. Jaap Andriesse (PvdA), die part noch deel heeft aan de perikelen, wordt bedankt en
opgevolgd door Rian Verwoert (VVD).
Noordwijkerhout – politiek - breuk eigen fractie, verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Alfons Morssink (VVD) neemt ontslag. Er is geen klik tussen de wethouder die al vijf jaar in functie is met
de nieuwe na de raadsverkiezingen aangetreden eigen liberale fractie. Tijdelijke opvolger in afwachting
van structurele oplossing: Hans Knapp.
Nuenen – persoonlijk
Peer Daamen (De Combinatie) stapt op. Het werk als deeltijdwethouder financiën kost Daamen meer tijd
dan vooraf ingeschat. Hij wil geen wachtgeld. Opvolgster: Ans van der Velden-Coolen, ex-wethouder in
Someren.
Nunspeet – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Harm Westerbroek (SGP) vertrekt. Hij is het oneens met de koers die in het coalitieakkoord is
uitgestippeld. Daarnaast heeft hij last van zijn gezondheid. Zijn portefeuille wordt tijdelijk herverdeeld.
Nijefurd – herindeling
Vanwege herindelingsverkiezingen voor Súdwest Fryslân worden Jan Rodenhuis (PvdA), Jimmo Smit
(VVD) en Sjors Eiling (CDA) demissionair.
Geen van deze drie wordt na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente.
Olst-Wijhe – politiek – breuk eigen fractie, tijdens collegevorming (1 wethouder)
De demissionaire wethouder Jonny Hollander (Gemeentebelangen) legt zijn functie, vijf dagen na de
raadsverkiezingen, neer omdat zijn partij het college verwijt in het geheim de komst van een
asielzoekerscentrum naar Olst voor te bereiden. Hollander en het college spreken dat tegen en wijzen er
op dat de komst in de verkiezingskrant al was aangekondigd. De vertrouwensbreuk met de eigen fractie
leidt tot het vertrek van Hollander. CDA en PvdA gaan na collegevorming zonder Gemeentebelangen
verder.
Oost Gelre – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jos Wolterink (VVD) stapt op nadat ook zijn eigen fractie hem heeft opgeroepen te vertrekken. Aanleiding:
het bekend worden dat Wolterink een nevenfunctie heeft als voorzitter van coffeeshop Stichting Jemig de
Pemig Mozes Kriebel in Almelo. Wolterink is er ook accountant en zou daar komend jaar mee stoppen. Om
zijn vertrek als wethouder te voorkomen had hij het voorzitterschap van de Stichting al opgegeven.
Oss – herindeling
Vanwege de fusie van Lith met Oss worden Chris Ermers (SP), Hendrik Hoeksema (PvdA), Jan van Loon
(VDG) en Jules Iding (SP) demissionair.
Alleen Hoeksema en Van Loon worden na 1 januari 2011 benoemd in het college van de nieuwe
fusiegemeente Oss.
Reeuwijk – herindeling
Door herindeling met Bodegraven worden Chris Schrier (CDA), Henk van der Smit (SGP) en Jan Rupke
(VVD) demissionair.
Geen van deze drie wordt benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Simpelveld – burgemeestersbenoeming
Ryan Palmen (PGBS) wordt per 15 april benoemd tot burgemeester van Hilvarenbeek. Zijn taken worden
in afwachting van de afronding van de collegeonderhandelingen waargenomen door collegawethouder
Weijers (Leefbaar).
Sneek – herindeling
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Vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Sùdwest Fryslân worden Andries Ekhart
(PvdA), Hans van de Broek (PvdA), Jan Bargboer (CDA) en Tom Metz (CDA) demissionair.
Alleen Ekhart (PvdA) wordt na 1 januari 2011 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Uitgeest – andere politieke werkkring
Jack van der Hoek (D66) neemt ontslag ruim een week na zijn benoeming. Hij wordt wethouder-vanbuiten in het nieuwe college van Haarlem. Opvolger: Klaas Boer (D66).
Utrechtse Heuvelrug – andere zakelijke werkkring
Robert Waltmann (VVD) wordt directeur van de Woningstichting in Den Helder. Opvolger: Bert Homan
(VVD).
Voerendaal – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Pierre Verbraak (PvdA) en Jos Pleijers (CDA) nemen ontslag omdat er geen basis is voor samenwerking
tussen de coalitiepartijen. CDA en PvdA verwijten Democraten Voerendaal nooit te hebben willen
samenwerken. Democraten Voerendaal zegt dat er geen sprake van gelijkwaardigheid was. Met succes
dwingt Democraten Voerendaal met een aangenomen motie van wantrouwen de wethouders om terstond
ontslag te nemen. Deze actie vormt de basis voor de vorming van een nieuwe coalitie van Democraten met
Voerendaal Actief en D66. Patrick Leunissen (Democraten) gaat door als wethouder. Nieuwe bestuurders
worden: Suzanne Lipsch (Voerendaal Actief) en Anny Winthagen-Bock (D66).
Wassenaar - gezondheid
Kees Tukker (CDA) moet stoppen om gezondheidsredenen. Opvolgster: Dienke Dekker-Mulder, directeur
Leefomgeving en Bestuur bij de provincie Zuid-Holland.
Wervershoof – herindeling
Vanwege herindeling met Medemblik worden Ria Wilms-Nielen (PvdA) en Piet Mosch (ABC) demissionair.
Geen van deze twee wordt benoemd in het nieuwe college van Medemblik.
Wijdemeren – politiek – bestuursstijl, tijdens collegevorming (1 wethouder)
Betske van Henten Meijer (CDA), demissionair vanwege de raadsverkiezingen, stopt begin april. Zij legt
met onmiddellijke ingang haar portefeuille voor de ontwikkeling van het Dorpscentrum Oud Loosdrecht
neer. Behandeling van raadsvragen over de op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst met
ontwikkelaar Heijligers duldde volgens Van Henten Meijer geen uitstel. Want uitstel brengt de voortgang
van het project in gevaar, aldus de wethouder. VVD en Dorpsbelangen vinden dat eerst de
collegeonderhandelingen afgewacht moeten worden. In het nieuwe college dat VVD en Dorpsbelangen
formeren, is geen plaats voor het CDA.
Wûnseradiel – herindeling
Vanwege herindeling tot Súdwest Fryslân worden Rein Boersma (CDA) en Wigle Sinnema (PvdA)
demissionair.
Alleen Sinnema wordt na 1 januari 2011 benoemd als wethouder in het nieuwe college van Súdwest
Fryslân.
Wymbritseradiel – herindeling
Vanwege herindeling tot Súdwest Fryslân worden Douwe Attema (CDA), Germ Gerbrandy (FNP) en
Sietske Kanselaar-Rinzema (PvdA) demissionair.
Geen van deze drie wordt na 1 januari 2011 benoemd in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente.
Zoetermeer – burgemeestersbenoeming
Pieter Smit (D66) wordt burgemeester van Oldambt. Opvolger: Hans Haring.
Zuidplas – andere politieke werkkring
Tamara Venrooy-van Ark (VVD) wordt bij de Kamerverkiezingen gekozen tot Tweede Kamerlid voor de
VVD. Opvolger: Henk van der Torn.
Zwartewaterland – overlijden (tijdens de collegevorming)
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De demissionaire wethouder Marinus van der Velde (CDA) overlijdt onverwachts tijdens de
coalitiebesprekingen. De 64-jarige Van der Velde was kandidaat om opnieuw wethouder te worden. Voor
het CDA wordt Dick Visserman in het nieuwe college wethouder.
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JAAROVERZICHT 2011 (1e volle jaar)
Alkmaar – politiek – verstoorde verhoudingen (6 wethouders)
Het vertrek van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) naar buurgemeente Heerhugowaard leidt tot een
motie van wantrouwen, ingediend door OPA, CDA, VVD, SP en Trots met als gevolg de val van het college.
De wethouders Nico Alsemgeest (D66), Peter de Baat (VVD), Rian van Dam (PvdA), Gert Jan Leerink
(PvdA), Jan Nagengast (CDA) en Wim van Veen (GroenLinks) worden demissionair.
Er komt een nieuw college zonder PvdA en zonder GroenLinks waarin Jan Nagengast (CDA) en Peter de
Baat (VVD) terugkeren. In het nieuwe college is geen plek voor Nico Alsemgeest (D66), Rian van Dam
(PvdA), Gert-Jan Leerink (PvdA) en Wim van Veen (GroenLinks). Nieuw op het pluche zijn Mirjam
Hamberg (SP), Victor Kloos (OPA), Martin Hagen (Trots) en Anjo van de Ven (OPA) als
vertegenwoordigers van de nieuwe coalitiepartijen OPA, SP en Trots.
Alphen aan den Rijn - politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Hans Groen in ’t Wout (CDA) legt als gevolg van de ontstane bestuurscrisis per 1 januari 2011 zijn
wethouderschap neer. Hij stopt er mee vanwege de ernstig verstoorde verhoudingen in de gemeenteraad
en de aanhoudende negatieve berichtgeving in de media. Opvolger: Kees van Velzen (CDA, oud-SGPwethouder in Rijnwoude).
Alphen aan den Rijn – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Paul Schings (PvdA) is, na wethouder Hans Groen in ’t Wout en burgemeester Wim de Gelder, de derde
bestuurder die aftreedt vanwege de bestuurscrisis. ‘Door de aanhoudende negatieve berichten ben ik in
een zodanige positie gebracht dat normaal functioneren als wethouder voor mij niet meer mogelijk is.’
Opvolgster: Hélène Oppatja (PvdA)
Amersfoort – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Mirjam Barendregt (D66) treedt met onmiddellijke ingang af vanwege een ‘inschattingsfout’. De
aanleiding voor haar vertrek is de miljoenenoverschrijding op het bouwbudget voor het Eemhuis.
Barendregt was op 7 juli al op de hoogte van de overschrijving maar informeerde heer mede-collegeleden
pas begin september. Opvolger: Pim van den Berg (D66).
Anna Paulowna – herindelingsverkiezingen
Lia Franken-de Vries (CDA) en Fijke van der Laan (PvdA) worden demissionair vanwege
fusieverkiezingen voor Hollands Kroon (Niedorp, Wieringen en Wieringermeer per 1 januari 2012 tot
Hollands Kroon).
Alleen Lia Franken wordt na 1 januari 2012 benoemd in het nieuwe college van Hollands Kroon.
Apeldoorn – gezondheid
Hans Wegman (CDA) treedt af vanwege burnout. Opvolger: CDA-raadslid Nathan Stukker.
Arnhem – persoonlijk
Margriet Bleijenberg (SP) legt haar functie per direct neer. Ze doet dit om persoonlijke redenen. ‘Ik heb
geconstateerd dat ik op dit moment niet de persoon ben voor de grote opgaven die er zowel binnen het
jeugdbeleid als binnen onderwijs aankomen.’ Partijgenoot Henk Kok neemt haar portefeuille waar tot het
aantreden van opvolger Luuk van Geffen (SP).
Bellingwedde – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Harry Brouwer (Plaatselijk Belang Bellingwedde, PBB), opvolger van Sonja Schreuder na een
vertrouwensbreuk met de fractie, stapt in het vroege voorjaar van 2011 op. Het college van PvdA,
Plaatselijk Belang Bellingwedde (PBB) en VVD sneuvelt omdat geen enkele kandidaat van de PPB
acceptabel is voor de overige coalitiepartijen. Vlak voor de zomer wordt een motie van wantrouwen van
de PBB, waarin het vertrouwen wordt opgezegd in de twee zittende wethouders, Dina Borgeld (PvdA) en
Wim ‘t Mannetje (VVD), door een grote meerderheid – alleen de PvdA was tegen –opgezegd. Daarmee is de
weg vrij voor een nieuwe coalitie: PBB gaat in zee met GroenLinks en het CDA. De drie nieuwe wethouders
zijn: Jannes Buiter (PBB), Marja Bos (GroenLinks) en Lea van de Tuin-Kuiper (CDA). Van de Tuin zegt toe
dat haar voormalig wethouderschap in de gemeente Grootegast geen wachtgeldverplichtingen voor
Bellingwedde met zich brengt.
Bergen NH – gezondheid
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Else Trap (Gemeentebelangen) treedt af vanwege gezondheidsproblemen. Opvolgster: Jannina LuttikSwart (Gemeentebelangen).
Bergen op Zoom – persoonlijk
Maarten van Eekelen (GB WP) treedt af vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Opvolger: Arjan
van der Wegen (GB WP).
Berkelland – andere politieke werkkring
Jan Markink (VVD) is op 13 april benoemd tot gedeputeerde in Gelderland. Opvolger: Fred Mulkens (VVD).
Beverwijk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Marten Dijkshoorn (PvdA) stapt plotseling op. Hij zegt geen vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de
ambtelijke organisatie. Opvolgster: Jacqueline Dorenbos (PvdA).
Beverwijk – andere zakelijke werkkring
Frank Frowijn (CDA) treedt af, hij begint een eigen adviespraktijk. Opvolger: Robert Jan Piet (CDA).
Binnenmaas – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ed Lafeber (Gemeentebelangen) stapt op nadat hij het uitgesproken wantrouwen van het CDA in door het
college gepresenteerde gegevens aan de orde heeft gesteld. De extra kosten die daarmee zijn gemoeid
stuiten Lafeber tegen de borst en deelt mee dat hij niet langer verantwoordelijkheid wil dragen voor de
totstandkoming en uitvoering van besluiten van deze raad. Er was sprake van dat de voormalig wethouder
Hink Ketting (Delfzijl) wethouder in Binnenmaas zou worden. Hij is in december 2000 afgetreden nadat
hij betrapt was op het rijden met verkeerde kentekenplaten. Opvolger: Arie Mol (Gemeentebelangen).
Boskoop – persoonlijk
Wim van der Hoek (CDA) komt na 1,5 jaar wethouderschap tot de conclusie dat hij zijn toekomst als
wethouder niet wil voortzetten. ‘De zwaarte van de politiek-bestuurlijke kant van dit vak is anders dan ik
vooraf had verwacht.’ Opvolger: Han de Jager (CDA).
Boxmeer – persoonlijk
Bert Moeskops (SP) legt het wethouderschap neer wegens persoonlijke en medische redenen. Opvolger:
Dick Schaap (SP).
Bronckhorst – burgemeestersbenoeming
André Baars (50), wethouder van de gemeente Bronckhorst, wordt benoemd tot burgemeester van
Ermelo. Opvolger: Arno Spekschoor (CDA).
Brummen – persoonlijk
Louke van Wensveen (IPV) stapt uit het college. Na anderhalf jaar wethouderschap is dit volgens de IPVfractievoorzitter de beste keuze. ‘Louke heeft een zware portefeuille, waar ze anderhalf fte aan kwijt is. Ze
was daardoor op haar reserves aan het interen.’ Opvolgster: Hennie Beelen (IPV).
Brunssum – burgemeestersbenoeming
Richard de Boer (VVD) wordt burgemeester in Simpelveld. Opvolger: Erwin Vogelzang (VVD).
Bunnik – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Yvonne Hoogendijk (P21) stopt er mee vanwege een vertrouwensbreuk met de eigen fractie. Haar wordt
een gebrek aan communicatie verweten. Bovendien denkt haar fractie dat het college zonder Hoogendijk
beter functioneert. Opvolger: Bert Koopmanschap (P21).
Dantumadeel – gezondheid
Marianne Hofs-Hendriks (ChristenUnie) treedt terug vanwege gezondheidsproblemen. Opvolger: Ronald
Dijksterhuis (ChristenUnie).
De Marne – overlijden
Luppo Smook (PvdA) overlijdt onverwachts. Opvolger: voormalig Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens
(PvdA).
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De Ronde Venen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ingrid Lambregts-van Nobelen (CDA) biedt haar ontslag aan en volgt het voorbeeld van burgemeester
Marianne Burgman om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebrek aan daadkracht in de vorige
collegeperiode. Uit onderzoek van bureau DHV is gebleken dat in de vorige collegeperiode al onderzoek
had moeten worden gedaan naar een aantal (bouw)projecten waardoor een tekort van 15 miljoen euro
dreigt. Opvolger: David Moolenburgh (CDA).
Den Bosch – andere politieke werkkring
Bert Pauli (VVD) wordt gedeputeerde in Noord-Brabant. Opvolger: Jan Hoskam (VVD).
Den Bosch – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ton van Bussel (Rosmalens Belang) stopt er mee. Hij vindt zich niet de juiste man op de juiste plaats, zo
blijkt na overleg met zijn eigen fractie. Opvolger: Geert Snijders (Rosmalens Belang, voorheen PvdA)
Den Bosch – andere zakelijke werkkring
Rodney Weterings (PvdA) legt het wethouderschap neer. Hij wordt directievoorzitter van KENNIS, een
nieuw nationaal instituut op het gebied van planning, ordening en ontwikkeling van stad en regio, een
fusie van KEI, NICIS Institute, NIROV en SEV. Opvolger: Jeroen Weyers (PvdA).
Den Helder – politiek – breuk in coalitie (0 wethouders)
Het zat er al even aan te komen, maar eindelijk is daar dan de langverwachte duidelijkheid: Marc Nihot
verlaat per direct de fractie van Trots. Hij geeft zijn zetel niet terug aan de partij, zo heeft hij zaterdag
bekendgemaakt. De coalitie van VVD, CDA, D66 en Trots is daardoor haar meerderheid in de raad kwijt.
Het tweede halfjaar wordt vruchteloos gespendeerd aan het versterken van de coalitie, maar PvdA
respectievelijk SP bedanken voor de eer.
Dirksland – gezondheid
Wim Bruggeman (ChristenUnie) stopt vanwege zijn gezondheid. Opvolger: Gerrit de Jong (ChristenUnie)
Doesburg – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Frans Hofman (D66) wordt ontslagen. Zijn eigen D66 en de SP zijn het oneens met de actie van de
oppositiepartijen. Aanleiding: Hofman is verantwoordelijk voor de aanleg van rioleringen in de wijk
Noordelijk Molenveld wat bijna het dubbele gaat kosten van wat vooraf geraamd. De gemeente verwijt dat
ingenieursbureau DHV maar de meerderheid van de raad houdt Hofman politiek verantwoordelijk.
Opvolger: Marleen Huizingh (D66) uit Lochem die programmamanager vrijetijdseconomie is bij de Regio
Achterhoek in Doetinchem.
Dongen – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Interne problemen in de SP met de bezetting van de raadszetels leiden er toe dat de vier SP-leden in de
gemeenteraad en wethouder Rene Roovers hun taken neerleggen. Opvolgster: Marina Starmans-Geleijns
(VVD-raadslid in Son en Breugel).
Dongeradeel– andere zakelijke werkkring
Tytsy Willemsma (FNP) wordt lobbyiste in Brussel voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland
(SNN). Opvolgster: Pytsje de Graaf-van der Meer (FNP).
Dordrecht – andere zakelijke werkkring
Dion van Steensel (CDA) aanvaardt het directeurschap Duurzame Energie bij vuilverbrander HVC.
Opvolger: Bert van de Burgt (CDA).
Dordrecht – andere zakelijke werkkring
Ferdinand van den Oever (VVD) wordt directeur van Havenschap Moerdijk. Opvolger: de 32-jarige Jasper
Mos (VVD).
Drimmelen – persoonlijk
De 71-jarige Jan van Gurp (PvdA), die kort na de formatie de onverwachts overleden De Jong opvolgde,
stopt er mee omdat hij klaar is als wethouder. Opvolger: de 66-jarige oud-burgemeester Hans van
Brummen (PvdA), die in 2010 was gestopt als wethouder, en het nu verschrikkelijk leuk vindt om weer te
beginnen.
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Ede – persoonlijk
Hélène Hullegie (Gemeentebelangen) neemt afscheid als wethouder op eigen verzoek na een persoonlijke
afweging. Met haar ervaring, kennis en kunde op het terrein waar zij als wethouder verantwoordelijk voor
werd, bleek het politieke krachtenveld haar minder goed te liggen. Opvolgster: Gerrie Ligtelijn-Bruins
(Gemeentebelangen)
Etten-Leur – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Het college zegt het vertrouwen op in VVD-wethouder Bernd Roks (34). De wethouders Jan van Hal (CDA),
Jean-Pierre Schouw (APB) en burgemeester Heleen van Rijnbach willen niet langer met Roks
samenwerken, omdat hij hen verkeerd geïnformeerd heeft over de inhoud van een artikel in dagblad BN
DeStem. Roks beweerde binnenskamers dat hij verkeerd geciteerd was bij een uitspraak over het gebied
de Oosthoek als mogelijk bedrijventerrein. De VVD stapt uit de coalitie. Opvolger: Theo Vaes (PvdA).
Gennep – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Arnold Jansen (D66) wordt door de raad weggestuurd vanwege het forse financiële verlies over 2010. Er
was een plus verwacht. Opvolger: Ed Vandermeulen (D66)
Graft de Rijp – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Aart Koning (Het Verschil) verdwijnt van het toneel nadat zijn fractie het vertrouwen opzegt in
coalitiepartner PvdA. Reden: conflict over de financiering van het aantal te bouwen woningen in OostGraftdijk. Opvolgers: Joop Kluhkhun (CDA) en Pieter Dijkman (VVD).
Haaksbergen – andere zakelijke werkkring
Erdo Smit (VVD) treedt in dienst van de gemeente Enschede als strategisch beleidsadviseur. Opvolger: Jan
Martin van Rees (VVD).
Haaksbergen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Patrick ten Voorde (CDA) neemt ontslag nadat de oppositiepartijen LH, D66 en PvdA het vertrouwen in
hem opzeggen tijdens de begrotingsvergadering. Opvolger: Jan Herman Scholten (CDA).
Haren (Gr) – persoonlijk
Annalies Groot (VVD) kiest na nog geen jaar wethouderschap voor haar gezin. Opvolger: Remco
Kouwenhoven (VVD).
Harlingen – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Jan (Albert) de Boer, voormalig wethouder in Hoorn, (GroenLinks) stapt op in september na een
vertrouwensbreuk. "Een jaar werken in Harlingen heb ik grotendeels ervaren als demotiverend. Ik kan
niet langer werken met een coalitie in een sfeer van achterdocht, wantrouwen en besluiteloosheid",
schrijft wethouder Jan de Boer in zijn ontslagbrief aan burgemeester Paul Scheffer en de gemeenteraad.
De Harlinger coalitie, bestaande uit Frisse Wind Harlingen, Socialistische Partij, Harlinger Belang, Groen
Links en Democraten '66, betreurt het onverwacht ingediende ontslag van wethouder Jan de Boer maar
respecteert zijn besluit. Opvolger: de 57-jarige Leiderdorper Peter Glasbeek (PvdA) die uit 29 kandidaten
is gekozen.
Heerlen – persoonlijk
Lex Smeets (PvdA) stopt; hij wil meer tijd voor zijn gezin. Opvolger: Barry Braeken (PvdA).
Hillegom – persoonlijk
Carmen van der Hoff (D66) stapt op. Zij houdt het om persoonlijke redenen na driekwart jaar voor gezien.
Van der Hoff kampte met privéproblemen en werkte, hoewel formeel parttimer, keihard. In de praktijk
maakte ze meer dan volledige werkweken. Opvolger na twee maanden zoeken: Ton van Rijnberk (D66),
voormalig wethouder in Noordwijk.
Hilvarenbeek – gezondheid
Cobi de Blécourt-Maas heeft op 28 oktober 2011 haar ontslag ingediend als wethouder van de gemeente
Hilvarenbeek. Het ontslag komt enkele weken nadat mevrouw De Blécourt zich vanwege fysieke
omstandigheden genoodzaakt voelt om zich ziek te melden. Op 2 januari 2012 is er nog geen vervanging.
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Hilversum – persoonlijk, zwangerschapsverlof
Lon Jooren-de Boor (VVD) verdwijnt tijdelijk, vanwege zwangerschapsverlof. Geen vervanging. Ze keert
na het verlof terug op haar plek.
Horst aan de Maas – persoonlijk
Freek Selen (Essentie) stopt vanwege persoonlijke redenen. Na zes jaar wethouderschap komt de 30jarige wethouder zichzelf tegen. Opvolger: Paul Driessen (Essentie).
Kampen – persoonlijk
Jan Wieten (PvdA) legt zijn functie neer. Na tien jaar wethouderschap en een operatie zijn de ogen open
gegaan. “Ik was altijd een aardige vent, maar ik werd langzaam een narrige, boze, oude man. Mijn stress,
spanning en boosheid liggen niet aan de buitenwereld. Het ligt aan mezelf en ik geef het nou eens eindelijk
toe. Mijn ogen zijn eindelijk open gegaan. Ik ben het die toe moet geven dat mijn politieke tankje bijna leeg
is, dat mijn politieke spanningsboog is geknapt. Ik kan niet alles en heb veel te veel gevraagd van mijzelf
en van anderen en vooral de laatste tijd veel te weinig teruggegeven. Dat besef heeft mij tot het besluit
gebracht met onmiddellijke ingang te stoppen met mijn werkzaamheden, al mijn politieke functies neer te
leggen en de gemeenteraad te verzoeken mij ontslag te verlenen als wethouder in de gemeente Kampen.
Dat doet veel pijn, maar het moet. Zo doorgaan kan niet meer, dan was ik niet alleen echt een narrige, oude
man geworden, maar ook heel eenzaam. Daarvoor geef ik te veel om iedereen waarmee ik samen wil
leven.” Opvolger: Janita Tabak (PvdA).
Kampen – andere politieke werkkring
Bert Boerman (ChristenUnie) wordt gedeputeerde in Overijssel. Opvolger: Gerrit Jan Veldhoen
(ChristenUnie)
Kerkrade – burgemeestersbenoeming
Ralf Krewinkel (PvdA) wordt burgemeester in Beek (L.). Opvolgster: Caroline Szalata-de Jong (PvdA)
Landgraaf – gezondheid
Rien Geutjens (VVD) stopt om gezondheidsredenen, en overlijdt korte tijd later. Opvolgster: Ans Winkens
(VVD).
Landgraaf – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Ans Winkens (VVD) stapt op. Zij vindt dat zij onvoldoende vertrouwen geniet van haar coalitiepartners.
Opvolger: Pierre Verbraak (PvdA).
Langedijk – politiek - financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ronald van Schoorl (Kleurrijk Langedijk) verliest het vertrouwen en stapt op. De wethouder stond ter
discussie door de kwestie rond de verhuizing van voetbalvereniging Vrone in Sint Pancras. De plannen
vielen door een rekenfout vijf miljoen euro hoger uit dan gepland. Toen de misrekening aan het licht
kwam vroegen sommige raadsleden af of de wethouder 'nog wel te vertrouwen is'. Van Schoorl trekt het
boetekleed aan. Donderdag 14 juli geeft hij aan de gemeenteraad van Langedijk aan dat hij 'na rijp en
intensief beraad' heeft besloten per 1 september zijn functie als wethouder neer te leggen. Opvolger: Frits
Westerkamp (Kleurrijk Langedijk)
Lansingerland – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)
Ed Kampinga (VVD) stopt ermee. Aanvankelijk vanwege gezondheidsredenen, zoals zijn partij en de
gemeente melden, maar later duikt een brief op die Kampinga op nieuwjaarsdag aan het college heeft
gestuurd. Daaruit blijkt dat de VVD-fractie vindt dat hij zijn wethouderschap moet neerleggen omdat hij
tijdens de begrotingsvergadering van december niet kon verhinderen dat de coalitiepartners Leefbaar en
ChristenUnie tegen een wijziging stemden om de begroting sluitend te maken. Geen opvolger.
Lansingerland – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)
Rinus Bodbijl (Leefbaar 3B) gooit het bijltje er bij neer vanwege een vertrouwensbreuk met zijn eigen
fractie. Reden: verschil van inzicht over de bezuinigingen op ambtenaren. Opvolger: Ruud Braak (PvdA)
Laren – gezondheid
Leo Janssen (Larens Belang) legt zijn functie neer. Na een medisch ingreep verloopt het herstel minder
voorspoedig dan gehoopt. Opvolger (tijdelijk): Wim van der Zwaan (Larens Belang)
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Leek – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Meindert Bouma (CDA) gooit de handdoek in de ring. Hij acht zich verantwoordelijk voor het bestuurlijk
falen, beschreven in het rapport van onderzoeksbureau Pro Facto, inzake het faillissement van
timmerfabriek Barsema. Opvolger: Hans Morssink (CDA), voormalig wethouder in de jaren ’90 in
Groningen.
Leeuwarden – andere politieke werkkring
Marco Florijn (PvdA) wordt wethouder in Rotterdam als opvolger van de daar opgestapte Dominic
Schrijer. Opvolger: Andries Ekhart (PvdA), die wethouder was in Súdwest Fryslan.
Lingewaard – andere politieke werkkring
Bert Frings (GroenLinks) wordt wethouder in Nijmegen. Opvolger: Barth van Eeten (GroenLinks) uit
Arnhem.
Loon op Zand – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Wim Aussems (Gemeentebelangen) stapt op vanwege gebrek aan vertrouwen. Hem wordt een gebrek aan
communicatie verweten. Opvolger: Henk van Komen (Gemeentebelangen).
Loon op Zand – gezondheid
Jacques Broeders (Gemeentebelangen) treedt terug om gezondheidsredenen. Opvolger: Gerard Bruijniks.
Maasdriel – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Als gevolg van het rapport over de bestuurscrisis in Maasdriel door de informateurs Dick DeCloe en Arno
Korsten stappen in het voorjaar alle Maasdrielse wethouders eigener beweging op: John Leijdekkers
(PvdA), René Smits (SSM), Ton Verachtert (SSM) en Cees Sips (VVD). Drie van de vier keren terug in het
nieuwe college: Leijdekkers, Smits en Sips. De vierde wethouder komt van buiten: Jos Huizinga, die is
aangezocht door burgemeester DeCloe.
Maasdriel – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Cees Sips (VVD) vertrekt in oktober na een vertrouwensbreuk met de eigen fractie. Geen opvolger.
Maasgouw – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Twan Huijskens (Lokaal Belang) neemt half maart ontslag. Volgens Huijskens is de oorzaak een interne
kwestie tussen hem, zijn eigen fractie en zijn partij Lokaal Belang. Enkele maanden eerder overleefde
Huijskens een motie van wantrouwen. PvdA en VVD vonden dat de wethouder de raad onjuist had
geïnformeerd over de reconstructiekosten van de vestigingswerken Stevensweert. Opvolger: Jan Brouns
(Lokaal Belang).
Maassluis – overlijden
Jeannette Breunis-Smits (VVD) overlijdt. Opvolger: Gerard van der Wees (VVD).
Middelburg – burgemeestersbenoeming
Frank Streng (VVD) wordt burgemeester in Medemblik. Opvolger: VVD-fractievoorzitter Chris Simons.
Midden Drenthe – persoonlijk
Gerrit van den Bosch (CDA) stopt om persoonlijke redenen. Opvolger: Henk van Hooft (CDA).
Midden-Delfland – politiek – verhuisplicht (1 wethouder)
Ageeth van de Heuvel (PvdA) dient haar ontslag in omdat zij niet kan voldoen aan de verhuisplicht.
Opvolger: Ronald Vuijk (PvdA), oud-wethouder in Delft.
Midden Delfland – burgemeestersbenoeming
Christiaan van de Kamp wordt burgemeester in Bodegraven-Reeuwijk. Opvolger: Hans Horlings (CDA),
oud-wethouder in Voorschoten.
Millingen – gezondheid
Gé Berns (CDA) treedt af om gezondheidsredenen. Opvolger treedt aan in 2012.
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Muiden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Fred Winnubst (PvdA) wordt gedwongen tot aftreden na een vertrouwensbreuk in het najaar van 2011.
De VVD staat alleen aan het roer. Er worden twee informateurs aangesteld die een tijdelijke zakelijke
coalitie willen formeren met een PvdA- en een VVD-wethouder. Opvolger: Rob Meerhof (PvdA).
Niedorp – herindeling
Vanwege de fusie met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer tot Hollands Kroon per 1 januari
2012 worden Henk Koomen (CDA), Jan Steven van Dijk (PvdA) en Enno Bijlstra (VVD) demissionair. Van
Dijk (PvdA) en Bijlstra (VVD) gaan over naar het college van de nieuwe fusiegemeente Hollands Kroon.
Koomen keert niet terug.
Nieuwkoop – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Een bestuurscrisis ontstaat na het aftreden van Jelle Moraal (Progressief Nieuwkoop). Als gevolg daarvan
zeggen de andere coalitiepartijen CDA, Samen Beter Nieuwkoop (SBN) en D66 het vertrouwen in PN op.
Moraal stapte naar eigen zeggen op omdat er tussen hem en zijn fractie onoverbrugbare verschillen waren
over de te volgen koers op zijn portefeuilleonderdeel participatie. De coalitiepartijen hebben twijfels over
de samenwerkingsbereidheid van de fracties van PN en van D66. Midden in de zomer is er een nieuwe
coalitie: PN en D66 worden ingeruild voor VVD en SGP-ChristenUnie. Guus Elkhuizen (SBN) en Trudy
Veninga (CDA) gaan door in het nieuwe college dat twee nieuwkomers telt: Piet Melzer (VVD) en Arie
Muilwijk (SGP-ChristenUnie).
Nijkerk – burgemeestersbenoeming
Henk Lambooij ChristenUnie-SGP) wordt burgemeester van Putten. Opvolger: Geert Horst (ChristenUnieSGP).
Nijmegen – persoonlijk
Floris Tas (GroenLinks), verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport, stapt per direct op. Volgens Tas is
hij niet geschikt om leiding te geven aan een forse bezuinigingsoperatie op zijn beleidsterreinen. Van een
conflict is volgens Tas geen sprake. Opvolger: GroenLinks-wethouder in Lingewaard, Bert Frings.
Noordenveld – gezondheid
Jacob Dam (Gemeentebelangen) treedt tijdelijk terug om gezondheidsredenen, vanwege een hartoperatie.
Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Jan Kemkers (Gemeentebelangen).
Nunspeet – andere zakelijke werkkring
Nico Schipper (ChristenUnie) vertrekt. Hij wordt directeur bij Groot Nieuws Radio, een christelijke zender
op commerciële basis. Opvolger: fractievoorzitter Gert van den Berg (ChristenUnie).
Oirschot – persoonlijk
Jan-Cees van Beers (D66) legt het wethouderschap neer. Het parttimewethouderschap (18 uur per week)
is niet langer te combineren met zijn beroep als interim-manager en bedrijfsadviseur. Geen opvolger,
maar D66 blijft wel coalitiepartij.
Oldebroek – andere politieke werkkring
Gerrit Jan Veldhoen (ChristenUnie) wordt wethouder in Kampen waar een vacature is ontstaan. Opvolger:
Albert Kok (ChristenUnie) uit Lelystad.
Oostzaan – andere politieke werkkring
Jan van Run (VVD) wordt gedeputeerde in Noord-Holland. Opvolger: Lex Buskens (VVD).
Ouderkerk – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Gea Gravesteijn (PvdA), wethouder met ervaring in Gouda en Moordrecht, stopt er mee. Zij laat weten een
constructieve bestuurscultuur te missen en laat daarmee haar eigen PvdA maar ook anderen met
verbijstering achter. Het vertrek van Gravesteijn leidt niet tot een breuk in de coalitie van VVD, PvdA en
ChristenUnie. Opvolger: is aanvankelijk een vraagteken, en in 2012 blijkt dat de PvdA zich terugtrekt en
dat er geen opvolger komt.
Overbetuwe – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
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Het college komt ten val na een conflict over de bouw van een nieuw gemeentehuis. De bouw kost 30
miljoen euro. CDA-wethouder Jan van Baal wacht de raadsvergadering niet af en stapt op. Tijdens de
raadsvergadering steunt zijn CDA een motie van wantrouwen van de oppositie tegen het college waarin
naast het CDA ook PvdA, VVD en D66 waren vertegenwoordigd. Als de stofwolken zijn opgetrokken, is Jan
van Baal vervangen door Gera Koopmans-Jacobs (Gemeentebelangen). De drie andere wethouders, Frits
Witjes (D66), Frank van Rooijen (PvdA), Ruud Mooij (VVD), worden hun eigen opvolger.
Raalte – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Carla Hoge (Gemeentebelangen) stopt ermee. Zij voelt een gebrek aan vertrouwen na voortdurende
verwijten over gebrekkige communicatie. Geen opvolger.
Ridderkerk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ad Los (Leefbaar) weigert mee te werken aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein Reijerwaard
waartoe de provincie de gemeente Ridderkerk dwingt op straffe van een grensverschuiving naar
Barendrecht of Rotterdam. De wethouder stapt op. Opvolger: Sjon Stout (Leefbaar), wonende in
Oosterhout en werkzaam in de vastgoedsector. Op verzoek van CDA-raadslid Peter Meij komt er een
duidelijke regeling – om belangenverstrengeling van de parttime wethouder (0,5 fte) te vermijden voor de
verhuizing van Stout omdat die als parttime wethouder zich bezig houdt met vastgoed.
Rijswijk – gezondheid
Wim Mateman (CDA) treedt tijdelijk terug als wethouder om gezondheidsredenen. Tijdelijke opvolger:
Menno de Graaf (CDA).
Roosendaal – persoonlijk
Jan Peeters (GroenLinks) neemt ontslag vanwege een ernstige ziekte van zijn vrouw. Opvolgster: Wil
Vissers, wethouder in Schiedam (GroenLinks).
Roosendaal – politiek – integriteit (1 wethouder)
Wil Vissers (GroenLinks) treedt af vanwege de kwestie-Schiedam, aanhoudende geruchten over haar rol
in de integriteitskwestie rondom de Schiedamse burgemeester Verver. GroenLinks verdwijnt uit de
coalitie. Geen opvolger.
Rotterdam – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Dominic Schrijer (PvdA) neemt ontslag nadat hij heeft gemerkt dat zijn eigen fractie het oneens is met zijn
voornemen minder hard te bezuinigen. Hij verliest daarmee het vertrouwen van zijn collega-wethouders
en kondigt zelf in een rtv-gesprek aan dat er een conflict is, daarmee maakt hij zijn eigen functioneren
onmogelijk want de fractie voelt er niets voor om alsnog Schrijer zijn zin te geven. Opvolger: de
Leeuwardense wethouder Marco Florijn (PvdA).
Schiedam – politiek – bestuurscultuur (4 wethouders)
Een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Schiedam luidt tijdens de raadsvergadering over het
rapport het opstappen in van de wethouders Menno Siljee (PvdA), Ad Hekman (CDA) en Maarten Groene
(PvdA). Ad Mostert (VVD) wachtte het raadsdebat niet af en diende een dag eerder al zijn ontslag in. BING
onderzocht in opdracht van de raad het functioneren van de in 2006 aangetreden burgemeester Wilma
Verver (VVD). De burgemeester maakte zich volgens BING schuldig aan belangenverstrengeling en
machtsmisbruik door onder meer er voor te zorgen dat een Schiedamse aannemer met wie zij een
priveconflict had over de verbouwing van haar woning minder opdrachten kreeg van de gemeente.
Opvolgers: Aart Wijten (CDA), Peter Groeneweg (PvdA), Mario Stam (PvdA) en Foort van Oosten (VVD).
Schiedam – andere politieke werkkring
Wil Vissers (GroenLinks) kiest voor het wethouderschap in Roosendaal waar zij partijgenoot Jan Peeters
opvolgt. Opvolger: Johan Grijzen (GroenLinks), na de coalitiecrisis inzake integriteitskwestie Verver.
Schinnen – burgemeestersbenoeming
Hans Ubachs (Vernieuwingsgroep) wordt benoemd per 21 januari tot nieuwe burgemeester van het
Brabantse Laarbeek. Opvolger: Jos Pleijers (Vernieuwingsgroep).
Schinnen – persoonlijk
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Wilma Adriaans (PvdA) stopt in december 2011 na 12,5 jaar wethouderschap en op een leeftijd dat ze met
pensioen mag en het de gemeente dus ook geen geld kost. Opvolger: Peter Hovens (PvdA).
Sint Anthonis – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Het CDA zegt het vertrouwen op in wethouder Willy van Erp (Sint Anthonis Nu, SAN). Aanleiding: het CDA
kan zich onvoldoende vinden in de aanpak van de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (wmo) door Van Erp en het ontbreken van een visie voor deze bezuinigingsoperatie. SAN
stapt uit de coalitie. Jeroen Willems (CDA) wordt demissionair maar mag door in de nieuwe coalitie met
de VVD. Voor de liberalen wordt VVD-fractievoorzitter Wouten Bollen wethouder.
Stein – politiek – breuk fractie (2 wethouders), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De 68-jarige Graad Coumans (CMB) stopt om twee redenen: zijn gezondheid (hij is nog herstellende van
een operatie) en het feit dat zijn fractie CMB grote moeite heeft met het Steinerbos: de bouw van een
nieuw zwembad, het opknappen van het buitenbad en het upgraden van het park. Volgens Coumans hoeft
het exploitatietekort van het Steinerbos niet meer te bedragen dan een miljoen euro. CMB en diverse
andere raadsfracties betwijfelen of dat haalbaar is. Het vertrek van Coumans leidt tot een crisis in de CMBfractie. Na het oplossen van de crisis verdwijnt CMB als coalitiepartij, Eef Janissen keert wel terug in het
college, echter niet meer voor CMB maar voor Steins Belang. Peter Salden (VVD) volgt Coumans op. Danny
Hendrikx (DOS), Gina van Mulken (DOS) en Jose Ie (PvdA) volgen zichzelf op in de nieuwe coalitie.
Stein – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Jose Ie (PvdA) stapt in december op omdat coalitiepartner DOS een aanvraag voor een interpellatiedebat
steunde waarin de wethouder kritisch bevraagd zou worden over haar inzet voor Stein in het bestuur van
de sociale werkvoorziening Vixia. Het opstappen leidt tot een politieke crisis over de vraag of de PvdA de
samenwerking voorzet in de coalitie. Het antwoord komt in 2012.
Súdwest Fryslan – andere politieke werkkring
Andries Ekhart (PvdA) wordt wethouder in Leeuwarden als opvolger van Marco Florijn die naar
Rotterdam gaat. Opvolger: Sjoerd Tolsma (PvdA).
Tynaarlo – politiek – financieel beleid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Een hoogopgelopen conflict over de financiële situatie van de gemeente doet de coalitie van PvdA, VVD,
GroenLinks, CDA en ChristenUnie de das om. De vier wethouders, Martien Kremers (CDA), Harm Assies
(GroenLinks), Henk Kosmeijer (PvdA) en Nina Hofstra (VVD) leggen hun portefeuille neer en gaan
demissionair verder tot er een nieuwe coalitie is. Volgens PvdA, GroenLinks en CDA is vooral wethouder
van financiën Hofstra te star in haar opvatting dat er geen ruimte is om te investeren. De crisis, die in
oktober ontstaat, wordt pas in 2012 bezworen. Hofstra wordt in 2012 vervangen door Hans de Graaf
(ChristenUnie), de andere drie volgen zichzelf op.
Uden – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Mirjam van de Brand (CDA) stopt er plotseling mee. Ze mist een gebrek aan respect. Het CDA wil een
opvolgster voor haar, de andere partijen niet en dat leidt tot een coalitiebreuk. Het CDA stapt uit de
coalitie. De demissionaire CDA-wethouder John Timmers besluit vervolgens enkele dagen later zijn
ontslag in te dienen. De andere wethouders Sultan Gunal (PvdA), Marcel Delhez (VVD/Leefbaar Uden) en
Rene Peerenboom (VVD/Leefbaar Uden) blijven in demissionaire status achter.
Het CDA keert niet terug in de nieuwe coalitie. Thijs Vonk (Jong Uden) wordt wethouder in plaats van de
CDA’ers Van de Brand en Timmers. De overige drie wethouders Gunal (PvdA), Delhez (VVD/Leefbaar
Uden) en Peerenboom (VVD/Leefbaar Uden) gaan over naar de nieuwe coalitie.
Uitgeest – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
De 72-jarige Klaas Boer (D66) houdt het voor gezien. Er dreigt een motie van wantrouwen vanwege het
niet juist informeren van de raad over het aantal verkochte bouwkavels bij sportpark De Koog. In januari
2012 komt er een opvolger: Wil Spaanderman (CDA).
Utrecht – persoonlijk
Harrie Bosch (PvdA) stopt er na 5,5 jaar mee. Hij merkt dat het wethouderschap hem minder voldoening
en inspiratie geeft en besluit te stoppen om ruimte te vinden voor het nadenken over een nieuwe
levensfase. Opvolger: Gilbert Isabella (PvdA)
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Veldhoven – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Selma Koegler (VVD) voelt zich murw gebeukt door de raad die niets ziet in haar grote plannen. Zij mist
vertrouwen van de raad die meer tijd wil om akkoord te gaan met nieuwe multifunctionele
accommodaties voor brede scholen, dat met 29 miljoen euro het twee na duurste project waar de
Veldhovense raad ooit voor heeft moeten tekenen. Opvolger: Maarten Prinsen (VVD).
Venlo – andere politieke werkkring
Mark Verheijen (VVD), glorieus winnaar van de vervroegde raadsverkiezingen in 2009 in Venlo dat ook
wel Wilderscity wordt genoemd naar de geboorteplaats van de populaire PVV-leider en Tweede
Kamerfractievoorzitter Geert Wilders, wordt gedeputeerde in het nieuwe Limburgse college van PVV, CDA
en VVD. Opvolger: Stephan Satijn (VVD).
Venlo – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
De VVD zegt het vertrouwen op in coalitiegenoot PvdA nadat de sociaal-democratische fractie tegen de
investering van 36 miljoen euro voor het multifunctionele stadion met een nieuw VVD-stadion heeft
gestemd. Een externe bemiddelaar, Lei Heldens, oud-wethouder in Venray, slaagt er in om de
coalitiebreuk te lijmen. De wethouders Twan Beurskens (VVD), Ramon Testrootte (PvdA), Jos Teeuwen
(CDA) en Stephan Satijn (VVD) kunnen door.
Venray – andere politieke werkkring – gedeputeerde
Patrick van der Broeck (CDA) wordt gedeputeerde in het nieuwe Limburgse college van PVV, CDA en VVD.
Opvolger: Lucien Peeters (CDA).
Vlaardingen – politiek – informatievoorziening (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Het brede Vlaardingse college komt ten val wanneer twee wethouders, Leo ten Have namens de lokale
partijen VV2000/Leefbaar Vlaardingen/Stadsbelangen en Vera Kalf-Müller van de VVD, het vertrouwen
opzeggen in de samenwerking binnen het college op. Hun kritiek richt zich vooral op de PvdA en
GroenLinks. Aanleiding voor de crisis vormden de debatten in de gemeenteraad rond een motie van
wantrouwen aan het adres van wethouder Ten Have. Die zou de raad onjuist hebben geïnformeerd over
een provinciale subsidie voor een haventje. Daarmee was een bedrag van enkele honderdduizenden
euro's gemoeid. De motie werd aangenomen, maar dat gold niet veel later ook voor een motie die stelde
dat het vertrouwen was hersteld. Onder meer coalitiepartner PvdA stemde tegen de laatste motie.
Informateur Piet Boekhoud, die op verzoek van de raad is aangezocht als informateur door burgemeester
Bruinsma, legt de basis voor een nieuwe werkbare coalitie. Drie wethouders uit het oude college keren
terug in het nieuwe college: Hans Versluijs (PvdA), Jan Robberegt (GroenLinks) en Cees Oosterom (CDA).
Ten Have en Kalf-Muller keren niet meer terug. Hun plaatsen worden ingenomen door drie nieuwe
wethouders: Arnout Hoekstra (SP), Ruud de Vries (D66) en Ruud van Harten (ChristenUnie/SGP). De
versplintering van het politieke landschap leidt dus opnieuw tot de uitbreiding van het college met een
wethouder. In de vorige raadsperiode vier wethouders, na de verkiezingen het nieuwe college met vijf
wethouders (gesteund door zeven partijen) en nu zes wethouders, gesteund door zes/zeven partijen.
Vlissingen – burgemeestersbenoeming
Jacques Suurmond (VVD), wethouder van financiën, wordt per 1 juli benoemd tot waarnemend
burgemeester van Sluis. Burgemeester Sala gaat vervroegd met pensioen en commissaris van de Koningin
Karla Peijs vindt een burgemeester nodig gezien de penibele financiële situatie van Sluis. Opvolger:
Jacques Damen (VVD).
Werkendam – burgemeestersbenoeming
Jan Luteijn (SGP) wordt burgemeester in Cromstrijen. Opvolger Dick Prosman (SGP).
Wieringen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jaap Koorn (VVD) legt in januari het wethouderschap neer. De ontwikkelingen na het afblazen van het
Wieringerrandmeer hebben ertoe geleid dat Jaap Koorn het één niet meer met het ander kan verenigen.
Zo wil Jaap Koorn toeristische activiteiten ontplooien. Hij heeft daar vergunningen voor nodig, deze zou
hij dan bij wijze van spreken bij zichzelf moeten aanvragen. Opvolger: A. Lont (VVD).
Wieringen – herindeling
Vanwege de fusie met Anna Paulowna, Niedorp en Wieringen worden Jaap Koorn (VVD) en Jacques de
Waal (Wieringen 05) demissionair.
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Geen van deze twee wordt na 1 januari benoemd in het nieuwe college van de fusiegemeente Hollands
Kroon.
Wieringermeer – politiek – breuk in het college (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
IJsbrand Galema (PvdA) is de aanstichter van een politieke crisis in Wieringermeer. Hij laat raad per brief
weten geen vertrouwen meer te hebben in zijn collega’s Atte Wiersma (OW’04/PW) en stelde diens
bestuurlijke capaciteiten en collegialiteit openlijk ter discussie. Galama vroeg de raad om een oordeel,
wachtte dat echter niet af want hij stapte op. De PvdA diende vervolgens een motie van wantrouwen in
vanwege een gebrek aan vertrouwen in de continuering van de samenwerking met de andere
coalitiepartijen, VVD en OW ‘04/PW. De motie haalde een meerderheid maar de uitkomst wordt door
Wiersma en Cees List (VVD) niet geaccepteerd. Daarop kregen beide wethouders een motie tot direct
ontslag aan de broek en daarmee was de coalitie gevallen. Opvolgers: Jan van den Bos
(Gemeentebelangen), Peter Ruijter (CDA), Johan Paul de Groot (ChristenUnie), de PvdA wordt
coalitiepartij zonder wethouder.
Wieringermeer – herindelingsverkiezingen
Vanwege de fusie met Anna Paulowna, Niedorp en WIeringermeer tot Hollands Kroon worden Jan van den
Bos (Gemeentebelangen), Peter Ruijter (CDA) en Johan Paul de Groot (ChristenUnie) demissionair.
Geen van deze drie keert terug in het nieuwe college van de fusiegemeente Hollands Kroon.
Wijk bij Duurstede – gezondheid
Jan van der Laag (VVD) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger Carel van Gelder (VVD)
Woudrichem – burgemeestersbenoeming
Mark Röell (VVD) wordt burgemeester van Baarn. Opvolger: Bert van Vessem (VVD).
Zandvoort – persoonlijk
De 66-jarige Wilfred Tates (VVD) stopt ermee en draagt het stokje over aan de liberale kroonprinses in de
badplaats: Belinda Göransson-van Kerkwijk (VVD).
Zeevang – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Er ontstaat een politieke breuk in de coalitie van PvdA, VVD en Gemeentebelangen Zeevang (GBZ). GBZ
zegt het coalitieakkoord op vanwege zogeheten voortschrijdend inzicht. De PvdA is daarover verbaasd en
wijst er op dat er juist prioriteiten zijn gegeven aan voorzieningen in Zeevang en dat PvdA-wethouder
Jetty Voermans zich daarvoor heeft ingezet.
GBZ kiest voor een nieuwe coalitie met Zeevang Anders. Jetty Voermans (PvdA) keert niet meer terug in
het nieuwe college. Frank de Ruijter (GBZ) volgt zichzelf op. Elma de Koekkoek (VVD) zou ook zichzelf
opvolgen, maar bedankt. Zij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord met de beoogde partners Zeevang
Anders en Gemeentebelangen Zeevang (GBZ) en zij heeft ook geen vertrouwen in Zeevang Anders. Fred
Habold wordt de nieuwe VVD-wethouder. Voor Zeevang Anders wordt Hans Schutt de nieuwe wethouder.
Zuidplas – politiek – breuk met fractie (1 wethouder)
Henk van der Torn (VVD) stapt op tijdens de behandeling van de begroting. Hij krijgt van zijn eigen VVD
geen steun om de ozb te verhogen. Voorlopig geen opvolger.
Zwijndrecht – burgemeestersbenoeming
Miranda de Vries (PvdA) wordt burgemeester van Geldermalsen. Opvolger: Gerard Slotema (PvdA).
Zwolle – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Cees Berkhout vertrekt als wethouder van Zwolle. De VVD-bestuurder (48) heeft besloten zijn
wethouderschap binnen afzienbare termijn over te dragen. Berkhout kwam tot zijn besluit in overleg met
de gemeenteraadsfractie van zijn partij en met zijn gezin. De VVD Zwolle verwacht binnen drie maanden
een opvolger voor te kunnen dragen. Berkhout stelt zijn functie ter beschikking omdat hij zijn bestuurlijke
visie in Zwolle onvoldoende kan ontplooien. Opvolger: René de Heer (VVD).
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JAAROVERZICHT 2012 (2e volle jaar)
Aalburg – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Loes Lijmbach (CDA) stapt op uit teleurstelling over het wispelturige gedrag van de coalitiefracties BAB en
SGP. Directe aanleiding: een motie van afkeuring over een voorstel om 6 ton voor een nieuw sportcomplex
beschikbaar te stellen. Door het vertrek van Lijmbach worden Jaap van Luijk (SGP) en Jan Spuijbroek
(BAB) met een nipt aanvaarde motie van wantrouwen weggestuurd. De drie wethouders keren niet terug,
er komt een nieuwe coalitie van CDA, ChristenUnie en VVD.
Aalsmeer – persoonlijk
Ulla Eurich (PACT Aalsmeer) besluit uit persoonlijke overwegingen direct terug te treden. Zij wil weer
actief haar carrière in het bedrijfsleven voortzette want zij mist de veelzijdige dynamiek van het
bedrijfsleven. Opvolger: Rik Rolleman.
Alkmaar – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
Martin Hagen (Trots) stapt op nadat zijn fractie is verdampt door de overstap van de twee leden naar
andere raadsfracties. In 2013 treedt als opvolger aan: Elly Konijn-Vermaas (D66).
Almelo – burgemeestersbenoeming
Theo Schouten (PvdA) wordt per 2 juli beëdigd als burgemeester in Oldenzaal. Opvolger: A. Timmer
(PvdA).
Almere – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Berdien Steunenberg (CDA-ChristenUnie) neemt ontslag na een aangenomen motie van wantrouwen in de
raad. Die motie werd ingediend door de oppositiepartijen en aangenomen door de voltallige raad nadat
Steunenberg geen reactie gaf op het opzeggen van het vertrouwen door de coalitiefracties, via een
verklaring die werd voorgelezen door Henk Hasper van Steunenberg’s eigen CDA. Steunenberg hekelde de
‘geldingsdrang’ van collega-wethouders Arno Visser en Adri Duivesteijn, maar wordt door de raad een
onmogelijke bestuursstijl verweten. Aanvankelijk neemt Ben Scholten de taken waar; uiteindelijk wordt
Ed Anker (CDA-ChristenUnie) als opvolger benoemd.
Alphen-Chaam – politiek – integriteit (1 wethouder)
Alfons van Raak (GBSV) moet opstappen na een conflict met de gemeente over een illegale aanbouw bij
zijn woning. Geen opvolger.
Amersfoort – gezondheid
Hans Buijtelaar (VVD) is twee maanden afwezig vanwege verschijnselen van oververmoeidheid. ‘Het
lichaam zei: “Stop er maar even mee”. Dan kun je wel een hoop willen maar dan moet je stoppen. De eerste
drie weken heb ik alleen maar in bed gelegen.’ Collega’s Menno Tigelaar en Pim van den Berg hebben zijn
portefeuille tijdelijk waargenomen.
Amersfoort – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
De VVD zegt het vertrouwen op in coalitiepartner GroenLinks vanwege onenigheid over de aanleg van een
rondweg die de stad beter bereikbaar moet maken. De vijf wethouders Hans Buijtelaar (VVD), Pim van
den Berg (D66), Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks), Gert Boeve (CDA) en Menno Tigelaar (ChristenUnie),
stellen hun portefeuilles ter beschikking. De raad wordt uitgenodigd snel een ‘gedegen college’ te maken.
In 2013 wordt de breuk opgelost met een nieuwe coalitie waarin alleen Van den Berg en Buijtelaar zullen
terugkeren.
Amsterdam – andere politieke werkkring
Lodewijk Asscher (PvdA) wordt minister van sociale zaken in het kabinet-Rutte II. Opvolger: Pieter
Hilhorst (PvdA).
Apeldoorn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), gebrekkige informatievoorziening (4 wethouders)
Rob Metz (VVD), die aanvankelijk wegkomt met een motie van treurnis, treedt terug vanwege zijn rol in de
affaire rond het gemeentelijk grondbedrijf en beschuldigingen van ambtelijke intimidatie. Apeldoorn
rekende zich rijk met bouwgrond die onverkoopbaar blijkt; mogelijk verlies 200 miljoen euro. Gebrekkige
informatie aan de raad hierover, vastgesteld door de gemeentelijke enquêtecommissie, betekent de val
van het college met de overige wethouders: Nathan Stukker (CDA), Olaf Prinsen (D66), Fokke Spoelstra
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(PvdA) en Paul Blokhuis (ChristenUnie). De commissie concludeerde onder meer dat wethouder Metz
door zijn houding ambtenaren intimideerde. Er keert een college terug met drie oudgedienden, Olaf
Prinsen (D66), Nathan Stukker (CDA) en Paul Blokhuis (ChristenUnie) en drie nieuwe gezichten, Johan
Kruithof, Hans Brouwer en Detlev Cziesso.
Bergen (NH) – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Janina Luttik-Swart (Gemeentebelangen) en haar fractie verliest het vertrouwen van haar collegawethouders en coalitiefracties VVD en GroenLinks. Het vertrek wordt ingeluid door een conflict in het
college: de wethouders Cees Roem (VVD) en Alwin Hietbrink (GroenLinks) zeggen het vertrouwen op in
hun collega en fractie als zij het oneens is met een collegevoorstel over bezuinigingen. Hietbrink: “Ik heb
wethouder Luttik-Swart leren kennen als een hardwerkende en steeds harder werkende collega wiens
onzekerheid leidde tot een verlammende besluiteloosheid (..). De onzekerheid en besluiteloosheid van
wethouder Luttik-Swart is naar mijn mening versterkt door de opstelling van haar fractie. Ik heb mij niet
aan de indruk kunnen onttrekken dat de ruimte die de wethouder van haar fractie kreeg voor een
zelfstandig oordeel te veel beperkt was.” Roem: “De kadernotitie was wel degelijk een opiniërend stuk. Wij
hebben gepraat als Brugman om dat aan wethouder Luttik-Swart duidelijk te maken. Blijkbaar is het
kwartje nog altijd niet gevallen.” De voltallige raad schaart zich achter Hietbrink en Roem. Luttik-Swart
wacht een motie van wantrouwen niet af en neemt ontslag. Luttik-Swart: “De democratie is om zeep
geholpen. (..) Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik herhaal dat op grond van het feit, dat aan de raad
een voorstel om te komen tot een sluitende begroting met zekerheden moet worden voorgelegd.”
Gemeentebelangen verdwijnt als grootste fractie in de oppositie. Opvolgers: Aletta Hekker (D66) en Jan
Mesu (CDA).
Bernisse – persoonlijk
Just Riet (LOB) stopt er mee. ‘Ik heb moeten vaststellen dat de rol van gemeentebestuurder niet bij mij
past. (..) Als ik het ambt blijf uitoefenen tot de volgende verkiezingen doe ik de bewoners van Bernisse, de
gemeente en mezelf tekort’. Opvolger: Sip van der Weg (LOB).
Best – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ine Meeuwis (D66) stapt op nadat alle fracties uitgezonderd D66 het voorstel afwijzen om het in verval
geraakte Tejaterke te slopen en de gebruikers elders onder te brengen. D66 stapt uit de coalitie met CDA
en VVD. Opvolger: Wout Gloudemans (Gemeentebelangen).
Beverwijk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Robbert Jan Piet (CDA), tussentijds aangetreden, wordt binnen een jaar door zijn eigen fractie via een
motie van wantrouwen aan de kant gezet. Aanleiding: de wijze waarop de wethouder het dossier over de
aanleg van een kistdam in de Beverwijkse haven aanstuurde en de openlijke kritiek van Piet op collegawethouder Koster (VVD). Opvolger: Lex Schram (CDA).
Boarnsterhim – andere zakelijke werkkring
Felix van Beek (VVD) wordt griffier in Leeuwarden. Opvolger: Menne Scheweer, voormalig CDAwethouder in Heerenveen.
Borsele – burgemeestersbenoeming
Marga Vermue-Vermue (CDA) wordt benoemd tot burgemeester van het Brabantse Cranendonck.
Opvolger: Ad Schenk (CDA).
Boxmeer – politiek - breuk in coalitie (1 wethouder)
De SP-fractie trekt de eigen wethouder Dick Schaap terug uit de coalitie met CDA en LOF. Aanleiding een
geschil over de betaling van minimumloon in re-integratietrajecten. CDA en LOF zijn ‘ontgoocheld’ door
het optreden van de SP. Geen opvolger.
Boxtel - burgemeestersbenoeming
Anton van Aert (PvdA/GroenLinks) is voorgedragen tot burgemeester van Best. Opvolgster: Tossy de Man
(PvdA/GroenLinks)
Breda – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Wilbert Willems (GroenLinks) stopt ermee omdat hij te weinig steun en vertrouwen voelt vanuit de
gemeenteraad bij het uitvoeren van drie slepende dossiers: de verzelfstandiging van het Breda’s Museum,
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de realisatie van een biomassacentrale en de bedrijfsvoering van het Museum of the Image (MOTI).
Opvolger: Selcuk Arkinci (GroenLInks)
Brunssum – persoonlijk
Erwin Vogelzang (VVD), negen maanden eerder tussentijds aangetreden, stopt want hij vindt dat zijn
persoonlijkheid niet past in een politiek gestuurde organisatie. Opvolger: Jacques van Oppen (VVD).
Cromstrijen – gezondheid
Ineke Korbijn-Schop (Cromstrijen ’98) treedt tijdelijk terug vanwege een revalidatieproces om haar
gezondheid. Interim-opvolger: Bas Boelhouwers (Cromstrijen ’98).
Cuijk – andere politieke werkkring
Michiel van Veen (VVD) wordt Tweede Kamerlid. Opvolger: Jeroen Joon (VVD).
De Wolden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Liesbeth Koster (VVD) legt haar functie neer vanwege gebrek aan vertrouwen. Aanleiding: de trage gang
van zaken rond de bouw van een brede school in Zuidwolde waardoor de gemeente een half miljoen euro
subsidie moet terugbetalen aan het ministerie. Opvolgster: Mirjam Pauwels (VVD).
Delft – burgemeestersbenoeming
Saskia Bolten (GroenLinks) wordt burgemeester in Steenbergen. Opvolger: Stephan Brandligt
(GroenLinks).
Delfzijl – politiek – integriteit (1 wethouder)
Mahmut Kaptan (CDA) stapt op na ‘aanhoudende twijfel over zijn geloofwaardigheid’. Hij zou geld van de
Turkse culturele vereniging Atatürk in zijn slagerij zou hebben gestoken. Een integriteitsonderzoek
spreekt hem vrij maar de geruchten blijven. Opvolger: IJzebrand Rijzebol (CDA).
Den Bosch – persoonlijk
Bart Eigeman (GroenLinks) stopt ermee. Hij heeft nog geen andere baan: ‘Ik kies voor een andere weg. Het
is tijd voor mij om de politieke arena te verlaten.’ Opvolger: Ruud Schouten (GroenLinks).
Den Haag – andere politieke werkkring
Sander Dekker (VVD) wordt staatssecretaris van onderwijs in kabinet Rutte II. Opvolger: Boudewijn Revis
(VVD).
Deventer – burgemeestersbenoeming
Marc-Jan Ahne (D66) wordt burgemeester in Ommen. Opvolger: Marleen Huizingh (D66, wethouder in
Doesburg).
Deventer – persoonlijk
Marleen Huizingh (D66) legt per 20 augustus, na vier maanden Deventer wethouderschap, haar functie
neer. Vanwege privéredenen kan zij onvoldoende invulling geven aan het wethouderschap. Opvolger:
Patrick Sonneveldt (fractievoorzitter D66), haalt geen meerderheid waarna Robin Hartogh Heys de
nieuwe wethouder wordt voor D66.
Dirksland – herindeling
De wethouders P. Koningswoud (SGP) en Gerrit de Jong (ChristenUnie) worden demissionair vanwege
fusieverkiezingen op 21 november 2012 voor de nieuwe fusiegemeente Goeree-Overflakkee.
Beiden worden na 1 januari 2013 benoemd in het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente.
Doesburg – andere politieke werkkring
Marleen Huizingh (D66) wordt opvolger van de Deventer wethouder Marc Jan Ahne die burgemeester
wordt in Ommen. Opvolger: Henk Westra, die raadsgriffier in Zevenaar was.
Doetinchem – andere politieke werkkring
Otwin van Dijk (PvdA) wordt Tweede Kamerlid. Opvolger: Jan Bart Wiltschut (PvdA).
Drechterland – burgemeestersbenoeming
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Luzette Wagenaar-Kroon (CDA) wordt per 13 september geïnstalleerd als burgemeester in Waterland als
opvolger van de teruggetreden Ed Jongmans (CDA) en waarnemer Cornelis Mooij (VVD). Opvolger: V.
Reus (GBD).
Drimmelen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
Jan van Meggelen (Combinatie Algemeen Belang) geeft de pijp aan Maarten nadat de raad zijn voorstel
voor de verkoop van Biesbosch Marina en de bijbehorende camping met de steun van de coalitiefracties
VVD en Groen Drimmelen heeft weggestemd. Hans van Brummen (PvdA) stapt uit solidariteit ook op.
Daarmee valt de coalitie uiteen en worden Mark van Oosterhout (VVD) en Marijke Vos (Groen Drimmelen)
demissionair. Er komt een nieuwe coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen. Mark van
Oosterhout (VVD) en Marijke Vos (Groen Drimmelen) keren terug in het nieuwe college dat als nieuwe
wethouders telt: Janus Oomen (Lijst Harry Bakker) en Jan Willem Stoop (Lijst Harry Bakker).
Dronten – andere zakelijke werkkring
Erik Langeweg heeft ontslag genomen; hij is voorgedragen als dagelijks bestuurslid bij de politievakbond
ACP. Langeweg is 6 jaar wethouder geweest. Opvolger: Jan de Graaf (CDA)
Echt-Susteren – persoonlijk
Jos Beckers (CDA) heeft te kennen gegeven het wethouderschap neer te leggen. Beckers geeft aan zijn
functie niet meer te kunnen combineren met de zorg voor zijn gezin. Opvolger: Geert Frische (CDA).
Ede – persoonlijk
Simon van de Pol (PvdA) stopt vanwege pensionering. Opvolgster: Marije Eleveld (PvdA).
Eemnes – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Mieke Schouten-de Bier (Dorpsbelang) dient haar ontslag in; ze vindt de samenwerking met de raad die
‘te veel stuurt op details en incidenten’ te moeizaam. Opvolger: Jaap Bood (Gemeentebelangen)
Eindhoven – gezondheid
Henk Brink (VVD) stapt op om gezondheidsredenen. Opvolgster: VVD-fractievoorzitter Monique List.
Emmen – persoonlijk
Jan Kuper (CDA) stopt om persoonlijke redenen als wethouder. Opvolger: CDA-fractievoorzitter en
melkveehouder uit Schoonebeek, Bouke Durk Wilms (CDA)
Enkhuizen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De minderheidscoalitie van VVD-D66, Nieuw Enkhuizen en CDA in het versplinterde en broze politieke
landschap van de raad komt ten val als de collegepartijen zich buitenspel gezet voelen wanneer zes
oppositionele raadsfracties, SP, PvdA, Lijst Quasten, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Fractie Langbroek,
een alternatieve begroting maken. Het college met Jan Frankx (Nieuw Enkhuizen), Klaas Kok (CDA) en
Hendrik Boland (VVD-D66) komt ten val.
Opvolging komt in 2013 met drie wethouders-van-buiten.
Enschede – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Myra Koomen (CDA) legt het wethouderschap neer na een motie van afkeuring door D66. Koomen
ontkomt aan een motie van wantrouwen – de raad wilde haar gebrek om te luisteren onderstrepen –
omdat zij met zorgverlof wilde gaan en zich ziek meldde. Opvolger: CDA-raadslid en voormalig
fractievoorzitter, Patrick Welman, in het dagelijks leven campusmanager bij de Universiteit Twente.
Geldermalsen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De coalitie van VVD, Dorpsbelangen en D66 komt ten val. Aanleiding: coalitiepartij VVD vindt dat het
college te weinig daadkracht toonde rond de bouw van een multifunctioneel centrum. Het
wethouderschap eindigt voor Annelies Brand-Boom (D66), Ronald van Meijgaarden (Dorpsbelangen) en
Wieneke Buurman (VVD).
De vorming voor een nieuwe coalitie vraagt extra tijd omdat het CDA een fulltime wethouder wenst. D66
deed het voorstel voor vier parttime wethouders, maar dat werd door PvdA en Dorpsbelangen niet
gesteund. D66 stapte daarop uit de nieuwe coalitie. Alleen Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen) keert
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terug in het nieuwe college dat verder twee nieuwe gezichten kent: N. Wiendels (CDA) en Wim Hompe
(PvdA).
Gemert-Bakel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Peter Bieleveld (Lokale Realisten) stapt op; de wethouder van financiën vindt dat zijn bestuursstijl niet
past bij de politieke noodzaak tot saneren. Opvolger: Ton Vogels, fractievoorzitter van de Lokale Realisten.
Giessenlanden – persoonlijk
Wout de Jong heeft zijn ontslag aangeboden. Per 1 augustus 2012 wil hij zich concentreren op zijn functie
in het bedrijfsleven. CDA draagt als opvolgster voor: Elisabeth van Leeuwen-Klink.
Goedereede – herindeling
Vanwege de fusieverkiezingen op 21 november 2012 voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee
worden Frans Tollenaar (SGP), Bert Tuk (ChristenUnie) en Peter Feller (VGB) demissionair.
Alleen Tollenaar wordt na 1 januari 2013 benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Graafstroom – herindeling
Dirk Heijkoop (CDA) en Erik Jonker (ChristenUnie) worden demissionair bij de fusieverkiezingen van 21
november 2012 voor de nieuwe gemeente Molenwaard.
Alleen Heijkoop wordt na 1 januari 2013 benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Groningen – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders)
Ton Schroor (D66) en Jannie Visscher (SP) stappen op na een conflict over de betaling van de nieuwe
regiotram. Het leidt tot een coalitiecrisis waarbij alle wethouders ten val komen. De coalitiebreuk legt een
bestuurlijke crisis in de PvdA bloot. Het gevolg: Elly Pastoor (PvdA) en Frank de Vries (PvdA) mogen niet
meer terugkeren na een rapport van de Drentse CdK Tichelaar. Er zijn nieuwe gezichten nodig die worden
gevonden in Dig Istha (PvdA) en Roeland van der Schaaf (PvdA). GroenLinks sneuvelt ook in de
coalitiecrisis. Karin Dekker keert daarom ook niet meer terug. VVD en CDA komen op het Groningse
pluche, ieder met een eigen wethouder: Joost van Keulen (VVD) en Jan Seton (CDA). Schroor en Visscher
mogen ook in het nieuwe college plaatsnemen.
Grootegast – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Harmke van de Sluis (VVD) stapt op als de CDA-fractievoorzitter genoeg heeft van het in zijn ogen
onbetrouwbare gedrag van de VVD-collega. Opvolger: Cor de Wagt (PvdA).
Haarlem – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Pieter Heiliegers (VVD) stapt op uit verantwoordelijkheid voor het Zijlpoort-dossier wanneer de kosten
voor de verbouw van het voormalige postkantoor tot stadskantoor met bijna 9 miljoen euro zijn
overschreden. Opvolger: Cornelis Mooij (VVD).
Later dat jaar wordt Heiliegers wordt voorgedragen als burgemeester in Haarlemmerliede-Spaarnwoude.
Hardinxveld-Giessendam – gezondheid
Paul Letterie (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Geen opvolger.
Haren (Gr.) – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Gerben Pek (D66) moet vertrekken nadat zijn collega’s van PvdA en VVD het vertrouwen in hem
opzeggen. Aanleiding: verstoorde verhoudingen tussen de wethouders. De voormalige Drentse
gedeputeerde Henk Baas (ChristenUnie) formeert een nieuwe coalitie van PvdA en VVD met de
combinatie ChristenUnie/GroenLinks. Terwijl project X Haren – door een oproep op Facebook - op
uitbarsten staat, wordt Pek met een motie van wantrouwen definitief de laan uitgestuurd en een nieuw
college na vijf maanden politieke crisis geïnstalleerd twee dagen voordat Haren wereldnieuws wordt.
Opvolger: Theo Berends (ChristenUnie).
Harenkarspel – herindeling
Rob Treur (PvdA), Rens Cappon (Harenkarspel in Beweging) en Myrthe Scheltema de Heere (VVD)
worden demissionair op 21 november 2012 vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe
gemeente Schagen.
Geen van de wethouders wordt benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
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Heerhugowaard – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
De 69-jarige Gretha Baijards (VVD) maakt plaats voor de fractievoorzitter conform de gemaakte geheime
meerderheidsafspraak in de liberale fractie bij de collegevorming. Baijards noemt het verdrietig dat ze nu
weg moet en is ‘bitter’ over de VVD-fractie die met deze constructie akkoord is gegaan. Opvolgster: VVDfractievoorzitter Monique Stam (VVD).
Hillegom – gezondheid
Wil van Aken (Bloeiend Hillegom) gezondheid stopt ermee. Geen opvolger.
Hilvarenbeek – opvolger
Cobi de Blecourt-Maas (VVD) treedt in oktober 2011 terug om gezondheidsredenen. Opvolger (benoemd
in januari 2012): B. Roks (VVD).
Hilvarenbeek – gezondheid
Jan Dierckx (HOI) treedt terug om gezondheidsredenen. Opvolger: Peer Verkuijlen (HOI, wethouder van
buiten).
Hilversum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Frans van Osch (VVD) neemt ontslag omdat zijn fractie niet met hem verder wil. Aanleiding: de stijl van
werken, het functioneren van de wethouder en de relatie met de fractie. Opvolging in 2012.
Hoogezand-Sappemeer – persoonlijk
Harry Struik (PvdA) gaat met pensioen. Opvolger: Ger Lindeman (PvdA)
Hoorn – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) moet de politiek verlaten nadat zijn eigen fractie is uiteengespat.
Daarmee eindigt de politieke loopbaan van Tonnaer die 27 jaar politiek actief was in Hoorn en jarenlang
voor de PvdA wethouder was en in 2010 met zijn eigen lijst de grote verkiezingswinnaar was.
Koggenland – andere zakelijke werkkring
Jan Vriend (CDA) krijgt een baan aangeboden die hij niet kan weigeren en stapt op. Opvolger: Win Bijman
(CDA)
Kollumerland – persoonlijk
Hilbrand Visser (CDA) stopt er mee. Opvolger: Lieuwe Berend Bijleveld (CDA)
Kollumerland – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Rik Schaafstal (PvdA) voelt zich niet gesteund in zijn beleid en stopt er mee omdat coalitiepartners CDA en
VVD vinden dat er toch ook bezuinigd moet worden op sociale zaken. Opvolger: P. Maasbommel (PvdA).
Krimpen aan den IJssel – persoonlijk
Ankie Aeyelts Averink-Winsemius (VVD) stopt na dertig jaar actieve politiek. Opvolger: Alexander Hofstra
(VVD).
Landsmeer – politiek - verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Na het wegsturen van burgemeester Astrid Nienhuis, die een jaar in functie is, worden Mark Jan Prins
(PvdA) en Franklin Monteban (VVD), die gewend zijn om politiek de lakens uit de delen, met een motie
van wantrouwen van het pluche gezonden. Er komen twee wethouders van buiten: Jan de Boer (D66) en
Franke Doting (VVD).
Lansingerland – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jan den Uil (ChristenUnie) moet het veld ruimen omdat hij zijn zakelijke belangen als directeuraandeelhouder van een architectenbureau te veel vermengd zou hebben met die van het wethouderschap.
Opvolger: Tymon de Weger (ChristenUnie).
Leidschendam-Voorburg – gezondheid
Jerome Schelling (D66) vertrekt om gezondheidsredenen. Opvolgster: Saskia Bruines (D66), ex-wethouder
in Amsterdam.
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Liesveld – burgemeestersbenoeming
Teus de Gelder (SGP) wordt waarnemend burgemeester in Liesveld, tot aan de fusie eind 2012 tot
Molenwaard. Opvolger: Arco Bikker (Gemeentebelangen).
Liesveld – herindeling
Arco Bikker (Gemeentebelangen) en Cees van der Vlist (CDA) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen voor Molenwaard in november 2012.
Geen van twee worden benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Lingewaard – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
De coalitie loopt stuk op de komst van de trolleybus naar Huissen. Frans Schut (B06-2000) en Theo
Janssen (Lingewaard.nu) nemen ontslag uit onvrede over het opzeggen van het vertrouwen door
GroenLinks en D66. Voorlopig blijven Kees Telder (D66) en Barth van Eethen (GroenLinks) op hun post en
zij keren ook terug in het nieuwe college met Louis Dolmans (D66) als derde wethouder.
Losser – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jeanette Schuddeboom (VVD) verdwijnt uit het college na een vernietigend rapport over haar verstoorde,
niet meer te repareren relatie met de ambtenaren. Schuddeboom vindt dat de cultuur in de ambtenarij
moet veranderen. Opvolger: de 68-jarige VVD-voorzitter en voormalig burgemeester van Loon op Zand,
Jan Weierink (VVD) uit Ootmarsum.
Marum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Arnold Bloem (VVD) vertrekt wanneer de raad hem met een motie van wantrouwen dreigt weg te sturen.
Aanleiding: herhaaldelijk eigenzinnig optreden jegens de lokale kinderopvanginstellingen. Opvolger:
Janny Hulshoff-Oost (VVD).
Meerssen – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Jacques Giessen (DeJong) houdt ermee op, zoals afgesproken bij zijn aantreden. Opvolgster: Maureen
Gubbels (DeJong).
Middelburg – andere politieke werkkring
Albert de Vries wordt PvdA-Tweede Kamerlid. Opvolgster: Saskia Szarafinski (PvdA).
Middelharnis – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen op 21 november 2012 voor nieuwe gemeente GoereeOverflakkee worden demissionair: C. Kleingeld (PvdA), J. van Doorn (CDA), Ph. van de Berg (VDB ’78) en
G. Wieringa (D66).
Geen van hen wordt benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Midden Delfland – andere politieke werkkring
Ronald Vuijk (VVD) wordt na de beëdiging van het kabinet-Rutte II lid van de Tweede Kamer. Opvolger:
Jean-Paul van Staalduinen (VVD).
Muiden – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Na het wegsturen van Fred Winnubst (PvdA) zijn de verhoudingen zo verziekt dat Vera van Etten begin
2012 (VVD) de eer aan zichzelf houdt. Twee formateurs onderzoeken hoe het verder moet in Muiden waar
de politieke verhoudingen zwaar verziekt zijn. Zij komen tot de conclusie dat alleen een zakencollege met
wethouders van buiten de problemen kan aanpakken. Er komen twee opvolgers: Wimar Jaeger (D66) en
Rob Meerhof (PvdA). De benoeming van de nog in functie zijnde mevrouw Henny Timmerman wordt
verlengd in de raadsvergadering van 26 januari nadat het nieuwe collegeprogramma ‘Samenwerken is
Noodzaak’ is vastgesteld.
Nederlek – overlijden
Ron van den Haterd (PvdA) overlijdt. Opvolger: Cees van de Graaf (PvdA).
Nederweert – persoonlijk
Mart van de Mortel (PvdA) kondigde in 2011 aan te willen stoppen omdat hij met pensioen gaat en treedt
af zodat Maria Frenken (PvdA) als zijn opvolgster wordt benoemd.
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Nederweert – persoonlijk
Mart Jacobs (PvdA) wil het rustiger aan gaan doen en nieuw talent een kans geven. Opvolger: Hubert
Mackus (CDA).
Neerijnen – politiek – bestuursstijl (3 wethouders)
Alle wethouders, Rian Verwoert (VVD), Jan Koedam (CDA) en Sander van den Heuvel (Gemeentebelangen
Neerijnen), nemen ontslag nadat de raad met een motie van wantrouwen, gesteund door CDA en VVD, de
vloer aanveegde met het college. Er is onvoldoende collegiale samenwerking, weinig vertrouwen van de
ambtenaren in het college, de belangen in de regio worden onvoldoende behartigd. In de nieuwe coalitie
keren CDA en VVD terug en wordt Gemeentebelangen vervangen door de SGP. Rian Verwoert (VVD) mag
door terwijl Koos Krook (CDA, uit Drimmelen) en Teus Kool (SGP) als nieuwe wethouders aantreden.
Nieuwegein – persoonlijk
Bert Lubbinge (PvdA) vindt het na tien jaar wethouderschap mooi geweest. Opvolger: fractievoorzitter
Hans Adriani (PvdA).
Nieuwegein – burgemeestersbenoeming
Wouter Kolff (VVD) wordt benoemd tot burgemeester van Veenendaal. Opvolger: Johan Gadella (VVD).
Nieuw Lekkerland – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Liesveld en Graafstroom tot Molenwaard worden André Hoogendoorn
(ChristenUnie) en Piet Vat (SGP) bij de fusieverkiezingen in november demissionair.
Alleen Vat wordt na 1 januari 2013 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Oegstgeest – politiek – bestuursstijl (4 wethouders)
De vier wethouders Eric Mackay (VVD), Lia de Ridder (Progressief Oegstgeest), Betty van OortmerssenSchutte (Progressief Oegstgeest) en Wendelien Tonjan-Levert (VVD) stappen op wanneer blijkt dat de
raad hen naar huis wil sturen. Aanleiding: een vernietigend rapport over het gebrek aan bestuurlijkfinanciële sturing. Twee informateurs, Ruud Koole en Matthijs Huizingh, worden aangezocht om de crisis
op te lossen. Er komt een nieuw college met in ieder geval drie wethouders: Wendelien Tonjan-Levert
(VVD) mag door, Jos Roeffen (Leefbaar) en Johanna Haanstra (Progressief Oegstgeest) zijn de nieuwe
gezichten.
Oisterwijk – gezondheid
Joop van Hezik (PrO) stopt; zes jaar wethouderschap in Oisterwijk en vier jaar fractievoorzitter voor
GroenLinks in de Brabantse Staten zijn een aanslag op zijn fysieke en mentale gezondheid. Opvolger:
Maarten Pieters uit Den Bosch.
Oisterwijk – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Kees Rijnen (PGB) stapt op na vertrouwensbreuk over informatievoorziening aan raad. Directe aanleiding:
riskante afspraken over de bouw van een nieuw scoutinggebouw waardoor de gemeente geconfronteerd
kan worden met een financiële strop als de projectontwikkelaar zich terugtrekt. Opvolger: Wim Lemmens
(PGB).
Oldambt – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
De collegepartijen PvdA, CDA en GroenLinks vragen coalitiepartner SP om uit het college te stappen.
Aanleiding: een conflict over de bouw van het cultuurhuis in Winschoten, dat 21 miljoen euro kost en
waarvan de besluitvorming door de SP telkens ter discussie wordt gesteld. SP-wethouder Rikus Brader
ruimt het veld. Opvolger: Hans Polman (PvdA).
Oldebroek – politiek – integriteit (1 wethouder)
Albert Kok (ChristenUnie) wordt betrapt in het gemeentehuis op het kijken naar blote dames op internet.
Aanleiding: ‘de werkdruk heeft hier voor de heer Kok toe geleid’, aldus burgemeester Hoogendoorn. Het
leidt tot een ‘onwerkbare situatie’. Kok zegt aanvankelijk dat hij vertrekt vanwege stress en te veel
verschillende werkzaamheden, maar vervolgens blijkt dat hij zijn ontslag heeft ingediend na een gesprek
met de burgemeester en de secretaris over meldingen die zijn gedrag aan de kaak stelden. Het
afgedwongen vertrek van de wethouder-van-buiten, uit Lelystad, is aanvankelijk stil gehouden. Opvolger:
Carlo van Dijk (ChristenUnie)
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Oldebroek – persoonlijk
Jan ten Hove (SGP) stopt ermee vanwege te hoge werkdruk. Opvolger: Izaak de Muijnck (SGP).
Oldebroek – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Nicolet Hoorn (CDA) stopt ermee wanneer zij de steun van de eigen fractie mist bij het voorstel voor het
ontsluiten van het bedrijventerrein. Het CDA zegt vervolgens het vertrouwen op in de coalitie van
ChristenUnie en SGP omdat de partij tegen extra bezuinigen en gelijktijdig 1,8 miljoen investeren in extra
ambtenaren is. Opvolger: Erris Zandbergen (ChristenUnie).
Oldenzaal – persoonlijk
Henk Winkelhuis (WG) legt zijn functie na tien jaar wethouderschap neer. Hij kiest om persoonlijke
redenen er voor zijn politieke loopbaan te beëindigen. Opvolger: Rob Christenhusz (WG).
Onderbanken – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De VVD trekt vanwege aanhoudende meningsverschillen met het CDA de trekker uit de coalitie. Daarmee
komt het vrouwencollege met de wethouders Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) en Jeannette Quadvliegvan Dam (CDA) ten val. De CDA-wethouder mag door in een het nieuwe college dat door CDA en
Democraten Onderbanken wordt geformeerd. Opvolger van Nijkerken: Rodney Swelsen (Democraten
Onderbanken).
Oostflakkee – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Middelharnis en Goedereede worden Dick van Puffelen (PvdA), Willy
Heintjes (VLO) en Piet van de Ree (VVD) demissionair bij de herindelingsverkiezingen van 21 november
2012.
Geen van deze drie wordt benoemd na 1 januari 2013 in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Oostzaan – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Caspar Stevens (CDA) verliest het vertrouwen van zijn eigen fractie. Hij voldoet niet aan de in hem
gestelde verwachtingen door een gebrekkige communicatie. Opvolger: J. C. de Dood (CDA).
Opsterland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Klaas de Boer (Opsterlands Belang) stopt na ruim tien jaar wethouderschap. De aanleiding: een
vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie over de gebrekkige communicatie tussen partij en wethouder op
het dossier van het accommodatiebeleid in Gorredijk. Opvolger: Piet van Dijk (Opsterlands Belang).
Peel en Maas – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Geert Segers (VVD) heeft er genoeg van om steeds aan de leiband te moeten lopen van het CDA, dat drie
van de vijf wethouders heeft in het college. Aanleiding: een meningsverschil over de dure en omstreden
nieuwbouw van het gemeentehuis. Opvolger: Paul Sanders (VVD).
Pijnacker-Nootdorp – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Francine van der Jagt (GroenLinks) neemt de verantwoordelijkheid voor ambtelijk fouten voor haar
rekening. Zij heeft de raad niet correct geïnformeerd over een ambtelijke blunder waardoor de gemeente
een departementale bijdrage voor de bijstand van 1,4 miljoen euro misloopt. Opvolger: Bert van Alphen,
ex-wethouder van Den Haag (GroenLinks).
Pijnacker-Nootdorp – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Nico Oudhof (PvdA) stapt, nadat hij een motie van wantrouwen in de raad overleeft, toch op vanwege
onduidelijkheid over de financiële risico’s over het project Afval loont. ‘Mijn slagkracht als wethouder is
ondermijnd.’ Geen opvolger.
Purmerend – andere politieke werkkring
Mona Keijzer (CDA) neemt in de zomer, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, afscheid. Zij
staat tweede op de kandidatenlijst van het CDA. Opvolger: de 29-jarige Geoffrey Nijenhuis (CDA).
Raalte – burgemeestersbenoeming
Roger de Groot (CDA) wordt burgemeester van De Wolden. Opvolger: de voormalige Deventer CDAwethouder Gosse Hiemstra.
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Raalte - politiek – integriteit (1 wethouder)
Ben Haarman (CDA) stopt nadat de gemeente 200.000 euro van hem vordert vanwege de vondst van
asbest in grond die Haarman heeft verkocht aan de gemeente. Opvolger: Jacques van Loevezijn (CDA).
Reimerswaal – persoonlijk
Kees Knuit (PvdA) stopt er na 30 jaar mee. Opvolger: Diewke Louwrink (PvdA).
Rhenen – politiek – breuk in coalitie (0 wethouders)
Rhenens Belang stapt uit de coalitie. Aanleiding: de twee wethouders hebben de raad onjuist en onvolledig
geïnformeerd maar de andere partijen vinden dat de wethouders mogen blijven. De coalitie gaat terug van
een meerderheid van elf naar negen zetels op een totaal van zeventien raadszetels, nog altijd een
meerderheid.
Rhenen - politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Frank Bongers (CDA) neemt zijn verantwoordelijkheid voor de budgetoverschrijdingen op de post sociale
zaken. Aanleiding: buurgemeente Veenendaal, dat sociale zaken verzorgt voor Rhenen, heeft een half
miljoen euro meer uitgegeven dan was afgesproken. De beide colleges besluiten ieder de helft voor hun
rekening te nemen maar de raad van Rhenen weigert goedkeuring te geven aan dat extra bedrag voor de
gemeentelijke samenwerking sociale zaken van 250.000 euro. Opvolger: de 67-jarige Henk Klein
Kranenburg (CDA), voormalig wethouder in Vianen.
Ridderkerk – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Door breuk in de fractie van Leefbaar Ridderkerk verliest de coalitie in oktober de meerderheid. Uit een
verkenning, in opdracht van de raad, blijkt het verbreden van de coalitie met D66/GroenLinks en
ChristenUnie het meest kansrijk. Henk Dokter (Leefbaar Ridderkerk) en Arie den Ouden (SGP) gaan door
als wethouder. Henk van Houcke (D66/GroenLinks), voormalig raadslid in Ridderkerk, en Piet van der
Sluijs (ChristenUnie), voormalig wethouder in Gouda, zijn de nieuwe wethouders. Sjon Stout en Meindert
Vroegindeweij (beiden Leefbaar Ridderkerk) verdwijnen als wethouder.
Rijnwoude - politiek – integriteit (1 wethouder)
Job Dresden (PvdA) neemt ontslag vanwege een onderzoek naar zijn financiële handel en wandel: als exambtenaar zou hij meer geld hebben verdiend met een eigen BV dan volgens de VUT-regeling mag.
Opvolger: Bernadette Wolters (PvdA).
Roerdalen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Herman Nijskens (VVD) moet vertrekken omdat zijn fractievoorzitter in het geheim overlegt met
oppositiepartij Roerstreek Lokaal! over het vormen van een nieuwe coalitie. Daarop zeggen de
coalitiepartijen CDA en Praktische Politiek de samenwerking met de VVD op. De coalitiecrisis is daarmee
compleet en Chrit Wolfhagen (CDA) en Jan Teuwen (Lijst Nissen) worden demissionair. Herman Nijskens
verdwijnt van het toneel. Chrit Wolfhagen (CDA) en Jan Teuwen (Lijst Nissen) volgen zichzelf op en treden
twee nieuwe wethouders aan: Jan Ramakers (Jongerenlijst) en Tjeu Verheijden (Roerstreek Lokaal!).
Roermond - politiek – integriteit (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Jos van Rey (VVD) stapt op nadat hij ondershands informatie uit de vertrouwenscommissie heeft gelekt
naar de aanbevolen burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans (VVD, Meerssen). Van Rey ligt onder
vuur vanwege een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar corruptie, belangenverstrengeling en
vriendjespolitiek. De VVD blijft achter Van Rey staan, de wethouders Vincent Zwanenberg (VVD) en Raja
Moussaoui (VVD) stappen op en daarmee blaast de grootste partij van Roermond het college op. Wim
Kemp (CDA) en Gerard IJff (PvdA) worden demissionair.
Na een formatie door voormalig staatssecretaris Yvonne van Rooy komt er een nieuwe coalitie van zes
kleine fracties onder leiding van GroenLinks. De VVD-wethouders verdwijnen van het toneel. Marianne
Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) en Ferdinand Pleyte (D66) treden toe als nieuwe wethouders terwijl
Gerard IJff (PvdA) en Wim Kemp (CDA) zichzelf opvolgen.
Rucphen – overlijden
Jan Suijkerbuijk (VVD) overlijdt tijdens een fietstocht. Opvolger: René Lazeroms (VVD).
Schagen – herindeling
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Als gevolg van de fusieverkiezingen in november 2012 voor de nieuwe gemeente Schagen worden Jos
Beemsterboer (CDA), Jan Bouwes (VVD) en H. Heddes (PvdA) demissionair.
Beemsterboer en Bouwes worden na 1 januari 2013 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente.
Schiedam – andere politieke werkkring
Floor van Oosten wordt VVD Tweede Kamerlid. Opvolgster: Nathalie Gouweleeuw (VVD).
Schinnen – andere zakelijke werkkring
Jos Pleijers (Vernieuwingsgroep), tussentijds aangetreden, kiest voor een andere baan. Opvolger: exwethouder in Eijsden, Karel Wolff.
Schoonhoven – persoonlijk
Marije Willems (PvdA) stapt op omdat het wethouderschap niet valt te combineren met haar gezinsleven.
Opvolgster: Marry Holst-Brink (PvdA)
Sint Anthonis – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Jeroen Willems (CDA) stapt op uit onvrede over de samenwerking in het college waardoor hij zijn
ambities niet kon waarmaken. Opvolger in januari 2013: Roos Aben-Bellemakers (VVD/Samen
Welzijn/SAN).
Sint-Oedenrode – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Henriëtte van den Berk (CDA) vertrekt omdat zij ‘onvoorwaardelijk vertrouwen’ mist. Zij ligt vooral bij de
oppositie onder vuur vanwege communicatiefouten bij de behandeling van zienswijzen tegen het
bestemmingsplan buitengebied. Het CDA blijft in de coalitie en levert als opvolger: Cees van Rossum
(CDA).
Skarsterlan – andere zakelijke werkkring
Bé de Winter (CDA) stopt er na 22 jaar actieve gemeentepolitiek, waarvan negen jaar als wethouder, mee.
Een jaar voor het samengaan van Skarsterlan in de nieuwe fusiegemeente Friese Meren kiest hij voor een
nieuwe uitdaging in zijn loopbaan: hij wordt bestuursadviseur van de gebruikersvereniging Oranjewoud,
een samenwerkingsverband van 160 gemeenten die als gebruikers van softwarepakketten voor de
openbare ruimte gebruik maken van de diensten van het bedrijf Oranjewoud. Janny Schouwerwou (CDA)
krijgt een uitbreiding van haar takenpakket zodat er geen nieuwe opvolger nodig is.
Stedebroec – gezondheid
Wim Broek (PvdA/GroenLinks) legt om gezondheidsredenen per direct zijn wethouderschap neer.
Opvolger: raadslid Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks).
Steenbergen – burgemeestersbenoeming
Peter de Koning (VVD) gaat per 1 juni aan de slag als burgemeester van Gennep. Opvolger: Myriam
Termeer (VVD).
Tilburg – burgemeestersbenoeming
Jan Hamming (PvdA) wordt burgemeester van Heusden. Opvolger: Auke Blauwbroek (PvdA).
Twenterand – politiek – informatievoorziening (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
André Idzinga (Gemeentebelangen) houdt er mee op wanneer de voltallige oppositie een motie van
wantrouwen tegen hem wil indienen. Hij zou een ‘onjuiste voorstelling van zaken’ hebben gegeven over de
toekomst van de zwembaden en de raad onjuist hebben geïnformeerd over zijn gesprekken met de
zwembond KNZB en de zwemclubs. Er ontstaat een coalitiecrisis tussen Gemeentebelangen en CDA, dat de
partner van ‘achterbaks’ gedrag beschuldigd. Roel Koster (Gemeentebelangen) dient ook zijn ontslag in
nadat hij merkt dat er voor zijn fractie, de grootste in de raad, geen ruimte is in een nieuwe coalitie.
Opvolgers: Hidde Visser (PvdA) en Ben Engberts (SGP).
Uden – andere politieke werkkring
Sultan Gunal-Gezer (PvdA) wordt benoemd tot Tweede Kamerlid. Opvolger: Gerrit Overmans (PvdA)
Uitgeest – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
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Arnold Sely (PvdA) geeft er de brui aan na een aangenomen motie van treurnis waarin het financiële
beleid vol met tekorten wordt gehekeld. Geen opvolger.
Utrechtse Heuvelrug – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Roy Pamboer (VVD) verdwijnt van het toneel; hem wordt een gebrekkige informatievoorziening over de
steeds hogere kosten van het nieuwe gemeentehuis verweten. Geen opvolger.
Valkenburg aan de Geul – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jan Hendrikx (PvdA-D66) treedt af na een conflict met zijn eigen fractie over de omvang van de
bezuinigingen. Opvolger: Remy Meijers (PvdA/D66).
Veldhoven – politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jack Tops (VSA) stapt op wanneer blijkt dat Corio Vastgoed er van af ziet om tientallen miljoenen te
investeren in het opknappen van het centrum van de gemeente. Geen opvolger.
Venlo – andere politieke werkkring
Twan Beurskens (VVD) wordt opvolger van de Limburgse gedeputeerde en voormalig Venlose wethouder
Mark Verheijen (VVD) die een verkiesbare plek op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer krijgt.
Opvolger: W. van den Beucken (VVD).
Vlieland – burgemeestersbenoeming
Tom van Mourik (VVD), voormalig wethouder in Leeuwarden en VVD-fractievoorzitter in de Friese Staten,
wordt per 21 februari benoemd tot waarnemend burgemeester van Menameradiel. Opvolger: Rients
Hoekstra (VVD).
Vlissingen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Piet Polderman (PvdA) wordt met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd. De wethouder treedt te
solistisch op en informeert de raad niet op tijd noch optimaal over een heikele kwestie: de ontwikkeling
van het Scheldekwartier. Opvolger: Lambert Prevoo (PSR).
Vlist – politiek – breuk in coalitie (2 wethouders)
Ton van Dorp (VKGB) en Bart Crouwers (VVD) stappen op. Aanleiding: coalitiepartij VKGB onthoudt zijn
steun aan de Structuurvisie 2020 waarin het voornemen is opgenomen om 50 woningen te bouwen in
Haastrecht. Binnen een maand na de val van de coalitie is er een nieuw coalitieprogramma. Namens de
VVD volgt Bart Crouwers zichzelf op en namens SGP/ChristenUnie mag Ton van Dorp zichzelf opvolgen.
Waalwijk – andere politieke werkkring
Sjoerd Potters (VVD) wordt na de formatie van het nieuwe kabinet lid van de Tweede Kamer. Opvolger:
Ronald Bakker (VVD).
Wassenaar – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
De vier wethouders, Marc van Dijk (VVD), Henk de Greef (VVD), Dienke Dekker (CDA) en Fred Sanders
(D66) stellen hun portefeuilles ter beschikking. Aanleiding: de VVD-wethouders, onder wie wethouder
van financiën Van Dijk, geven CDA-collega Dekker de schuld van de 1,8 miljoen euro hoger uitgevallen
kosten voor een fietstunnel. Dekker houdt er meteen mee op. Er wordt een nieuwe coalitie gevormd van
CDA, VVD en D66 met drie wethouders van buiten: voormalig Kamerlid Fatma Koser Kaya (D66), met
wethouderservaring Leendert de Lange (VVD) en ex-wethouder in Leidschendam-Voorburg, Eppe
Beimers (CDA).
Westland – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Jan Bogaard (Westland Verstandig) stapt op omdat zijn partij het oneens is met de collegeplannen voor de
verbouw van het gemeentehuis. Opvolger: Mohamed El Mokaddem (Progressief Westland).
Westvoorne – politiek – integriteit (1 wethouder)
Ies Klok (D66) dient zijn ontslag in vanwege aanhoudende geruchten over belangenverstrengeling van de
partner van de wethouder bij de keuze van een locatie voor de ontwikkeling voor strandhuisjes. Opvolger:
Frank Mulder (D66).
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Woerden – burgemeestersbenoeming
Titia Cnossen (CU/SGP) wordt burgemeester in Woudenberg. Opvolger: Cor van Tuijl (ChristenUnie).
Woerden – andere politieke werkkring
Loes Ypma (PvdA) wordt Tweede Kamerlid voor de PvdA. Opvolger: Yolan Koster (PvdA).
Woudenberg – persoonlijk
Jan Schreuder (CDA) stopt er na bijna 11 jaar mee als wethouder. Opvolger: Gijs de Kruif (CDA).
Woudrichem – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Bert van Vessem (VVD) treedt af na een coalitiebreuk. De VVD, die niet nodig is om het college van CDA en
Gemeentebelangen aan een raadsmeerderheid te helpen, stapt uit de coalitie omdat er ‘onoverbrugbare
verschillen van mening en onvoldoende samenwerking’ zou zijn. Geen opvolger.
Zaanstad – andere politieke werkkring
Barbara Visser (VVD) wordt Tweede Kamerlid na de Kamerverkiezingen van 12 september. Opvolger:
Erik Struijlaart (VVD).
Zeevang – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frank de Ruijter (Gemeentebelangen) treedt af omdat hij privébelangen blijkt te hebben rondom een
woningbouwplan in Kwadijk. Er zouden huizen worden gebouwd op een perceel waar hij zelf woont en
een flinke lap grond heeft. Geen opvolger.
Zijpe – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Harenkarspel en Schagen tot een nieuwe gemeente Schagen worden
Bert Blonk (PvdA), Piet Morsch (Burger Kiesvereniging) en Piet Marees (VVD) demissionair.
Alleen Blonk wordt na 1 januari benoemd in het nieuwe fusiecollege van Schagen.
Zoetermeer – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Frank Speel (CDA) verliest het vertrouwen van zijn fractie en stapt op. Aanleiding: de wethouder heeft de
lokale politiek niet goed geïnformeerd over een tekort van enkele miljoenen bij de GGD Zuid-Holland
West. Opvolger: de 41-jarige fractievoorzitter Klaasjan de Jong (CDA).
Zundert – burgemeestersbenoeming
Willemijn van Hees (VVD) wordt burgemeester van Geertruidenberg. Opvolger: Piet Utens (VVD).
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JAAROVERZICHT 2013 (3e volle jaar)
Alkmaar – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
Martin Hagen (Trots) stapt begin januari op om plaats te maken voor Elly Konijn-Vermaas (D66,
fractievoorzitter). Aanleiding is een scheuring in de fractie van Trots waardoor twee Trots-fractieleden
overstapten naar VVD en OPA. D66 treedt toe tot de nieuwe coalitie waaruit Trots vertrekt. Het opstappen
is aangekondigd in november 2012 en de oplossing is bekend gemaakt in december, en geformaliseerd in
raadsvergadering van 10 januari 2013.
Almere – andere zakelijke werkkring
Arno Visser (VVD) wordt benoemd tot lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Opvolger: Mark
Pol (VVD-raadslid en voorzitter Almere Rekenkamer).
Almere – andere politieke werkkring
Adri Duivesteijn (PvdA) dient zijn ontslag in omdat hij lid wordt van de Eerste Kamer. Opvolger: Henk
Mulder (PvdA).
Alphen aan den Rijn – herindeling
Als gevolg van de herindeling met Boskoop en Rijnwoude worden de wethouders Stan Lyczak (VVD),
Michel du Chatinier (ChristenUnie), Kees van Velzen (CDA), Helene Oppatja (PvdA) en Tseard Hoekstra
(VVD) demissionair bij de fusieverkiezingen in november 2013.
Van Velzen, Du Chatinier en Hoekstra worden na 1 januari 2014 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn.
Amersfoort – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks) neemt per direct ontslag. Volgens de opgestapte wethouder weet de
Amersfoortse politiek niet meer wat echt belangrijk is voor de mensen in de stad. Amersfoort zit sinds
eind 2012 met een demissionair college nadat de VVD het vertrouwen heeft opgezegd in coalitiepartner
GroenLinks over het verkeersplan in de stad.
De Overijsselse oud-commissaris van de Koningin Geert Jansen, ingehuurd door Amersfoort, adviseert een
minderheidscoalitie te vormen van GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie met gedoogsteun van een
lokale partij. De raad oordeelde dat er een poging ondernomen moest worden een meerderheidscoalitie te
vormen onder leiding van de PvdA. En dat deed voor Van ’t Erve de deur dicht.
Eind februari treedt een nieuwe coalitie aan zonder CDA (Gert Boeve) en ChristenUnie (Menno Tigelaar)
die part nog deel hadden aan de crisis tussen VVD en GroenLinks. Het nieuwe college bestaat uit: Hans
Buijtelaar (VVD), Bert van der Werff (VVD), Rob van Muilekom (PvdA), Bert Lubbinge (PvdA), Pim van den
Berg (D66) en Cees van Eijk (GroenLinks). Buijtelaar en Van den Berg volgen zichzelf op. Van der Werff
was wethouder in 2003-2004 in Amersfoort, Van Mullekom was PvdA-fractievoorzitter, Lubbinge was
wethouder in Nieuwegein tot 2012 en Van Eijk was wethouder in Utrecht (2006-2009). Boeve en Tigelaar
verdwijnen van het toneel.
Amersfoort – politiek – integriteit (1 wethouder)
Rob van Muilekom (PvdA) treedt terug samen met de rest van PvdA-top nadat is gebleken dat de partijtop
onvoldoende heeft toegezien op het beheer van de partijkas en spaargelden van leden. Aanleiding: de
zelfmoord van PvdA-raadslid Ramon Alvarez.
Assen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jaap Kuin (PvdA) wordt in een bouwmarkt in Groningen betrapt op winkeldiefstal toen hij twee boortjes
niet had afgerekend. Hij zou die per ongeluk in zijn zak hebben gestoken. Hij trof een schikking met het
Openbaar Ministerie vanwege bewijs dat het opzettelijk was gebeurd. Daarmee kwam zijn positie ter
discussie en door de aandacht in de media besluit Kuin op te stappen. Opvolger: de 61-jarige voormalige
Veendamse wethouder Ankie Beenen (PvdA).
Barneveld – gezondheid
Bram Troost (CDA) treedt terug omdat hij wegens ernstige ziekte voor langere tijd zijn werkzaamheden
niet kan oppakken. Troost overlijdt op 1 mei waarna tijdelijk opvolger Gerrit Tijmensen (CDA) ook de
definitieve opvolger wordt.
Bellingwedde – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

Marja Bos (GroenLinks) dient haar ontslag in tijdens een extra vergadering over de aanbesteding van de
huishoudelijke hulp. De overige collegeleden hadden het vertrouwen in haar opgezegd. Bos wordt
verweten eigenhandig de procedures rond de aanbesteding van de huishoudelijke hulp hebben veranderd.
De huishoudelijke hulp is gegund aan TSN Thuiszorg en Zorgkompas. Dit tot woede van Oosterlengte, dat
in Bellingwolde een nieuw verpleeghuis wilde bouwen. Die bouw is nu stil gelegd. De raad besluit te
onderzoeken of de gunning aan TSN Thuiszorg en Zorgkompas kan worden teruggedraaid. Geen opvolger.
Best – burgemeester
Antoine Walraven (VVD) wordt burgemeester van Mill en St.Hubert. Opvolger: John Verheijen (VVD).
Beverwijk – persoonlijk
Leo Schram (CDA) treedt af omdat hij elke schijn van belangenverstrengeling wil vermijden nu hij is
benoemd tot executeur-testamentair van de nalatenschap van zijn overleden broer. Die bezat veel
gronden in Beverwijk en Velsen. Geen opvolger.
Blaricum – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Gijs van Loef (D66) stopt. De oppositiepartijen DBP, PvdA en CDA verlieten 'geschokt' de zaal nadat ze
verklaringen hadden gehoord van het college, de reactie van Van Loef zelf, en coalitiepartijen D66, VVD en
Hart van Blaricum die een debat over de persoon van de wethouder hadden willen vermijden. Het steekt
de oppositie onder andere dat ze zelfs niet vertrouwelijk zijn ingelicht over de problemen die het college
met Van Loef ervaarde. De vertrokken wethouder wilde gisteravond niet in discussie met het college over
de oorzaken. ,,Jammer dat ik de periode niet kon volmaken. Het boek Blaricum is voor mij gesloten''.
Opvolgster: Lia de Ridder (D66), ex-wethouder uit Oegstgeest.
Blaricum - burgemeester
Rob Posthumus (VVD) wordt burgemeester van Koggenland. Hij volgt per 1 juli 2013 Leoni Sipkes op.
Opvolger: P.M. Smit (VVD).
Boarnsterhim – herindeling
Als gevolg van de opdeling van Boarnsterhim per 1 januari 2014 worden Menno Scheweer (CDA), Hannie
de Haan-Laagland (PvdA) en M. de Jager-Woltgens (PvdA) demissionair in november 2013.
Geen van deze drie wordt na 1 januari benoemd in een van de nieuwe colleges van de nieuwe
fusiegemeenten.
Bodegraven-Reeuwijk – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Hans Vroomen (CDA) stapt op omdat hij zich beknot voelt door de gemeenteraad. Aanleiding: na een
beoordeling had de wethouder de aanvraag voor een lening van een aantal starters op de woningmarkt
afgekeurd. De raad vindt dat Vroomen een verkeerde afweging heeft gemaakt. Vroomen op zijn beurt
vindt dat de raad afwijkt van de eigen spelregels. Volgens Vroomen is het moeilijk werken als de raad
telkens zin spelregels verandert. Het CDA zegt vervolgens de steun voor de coalitie op. De coalitiebreuk
leidt tot het vertrek van het CDA dat wordt vervangen door SGP en ChristenUnie. Vroomen wordt
opgevolgd door Jan Leendert van den Heuvel (SGP) en Kees Oskam (ChristenUnie)
Boskoop – herindeling
Als gevolg van de fusieverkiezingen in november 2013 voor de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn (met
Boskoop en Rijnwoude) worden G. Dazler (VVD) en J.A. de Jager (CDA) demissionair.
Alleen Han de Jager wordt na 1 januari 2014 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente Alphen
aan den Rijn.
Boxmeer – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jos de Graaf (CDA) biedt zijn ontslag aan. Volgens De Graaf heeft hij in de onderhandelingen rond het
Catharinaklooster in Sambeek niet zorgvuldig gehandeld. Tijdens die onderhandelingen is hem een gift
aangeboden, zegt hij. Die heeft hij weliswaar niet geaccepteerd, maar hij heeft verzuimd dat te melden aan
burgemeester en wethouders. Dat laatste moet volgens de regels. Het plan was om van het klooster een
Chinees kunstcentrum te maken. Geen opvolger.
Boxtel – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Wim van der Zanden (Balans) stapt uit het college. Zijn fractie Balans had pittige kritiek op de wethouder
van een andere partij: Peter van de Wiel (Combinatie 95) wordt door Balans verantwoordelijk gehouden
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voor het schaliegas-debacle. Balans biedt excuses aan maar daar nemen PvdA/GroenLinks, INBox en
Combinatie geen genoegen mee. Ze zeggen het vertrouwen in Van der Zanden op. Tot de verkiezingen
geven Boxtels Belang en CDA, waar mogelijk, gedoogsteun aan de minderheidscoalitie. Geen opvolger.
Brummen – persoonlijk
De 69-jarige Greetje Verver-Drenth (VVD) stopt, omdat zij vanwege trieste familieomstandigheden een
familielid wil bijstaan. Geen opvolger.
Castricum – gezondheid
Marianne Zonjee-Zonneveld (CDA) treedt terug vanwege een burnout. Aanvankelijk maar later definitief is
haar vervanger: de voormalige wethouder van Beverwijk, Fred Mosk (CDA).
Cranendonck – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Bert Manders (VVD) treedt af. Hij heeft verzuimd de raad te informeren waardoor de gemeente een
onteigeningsprocedure moet overdoen. Kosten: 55 duizend euro. De nalatigheid van de gemeente om een
grondeigenaar te informeren over de onteigening was voor het ministerie aanleiding de onteigening van
een stuk grond aan de Ruilverkavelingsweg tussen Budel en Maarheeze te verbieden. Op de gewilde grond
wil de gemeente een fietspad aanleggen. Het ministerie stelt dat de gemeente haar plannen met een helder
kaartje aan de grondeigenaar had moeten voorleggen. Wethouder Manders stelde dinsdag dat dit wel
degelijk gebeurd is. "We kunnen het alleen niet bewijzen." Juist die slordigheid had het college simpel
kunnen voorkomen, door de informatie via een aangetekende brief te versturen, vindt een deel van de
raad. Opvolgster: Carola Meuwissen (VVD).
Delfzijl – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Edward Stulp (Lijst Stulp in Delfzijl) stopt plotseling. Hij kan niet met ambtenaren noch met collegeleden
door een deur. Hij klaagt over een gebrek aan steun; op zijn beurt wordt zijn dwingende stijl gehekeld.
Geen opvolger.
Den Bosch – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ruud Schouten (GroenLinks) stapt op nadat het vertrouwen in hem is opgezegd. Hij wordt
verantwoordelijk gehouden voor een debacle rondom de sloop en nieuwbouw van de Bartenbrug in de
provinciehoofdstad. Geen opvolger.
Doesburg – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Willem Bouman (SP) stapt op verzoek van zijn fractie op die het vertrouwen heeft opgezegd in
coalitiepartner D66. Volgens de SP worden collegiale afspraken over elkaar informeren niet door D66
gevolgd. Twee informateurs gaan aan de slag, Gosse Noordewier en Liesbeth Tuijnman, en die formeren
een nieuw college met 4 wethouders. Henk Westra (D66) en Fred Jansen (Stadspartij) gaan door in het
nieuwe college. Dit college wordt uitgebreid met Ellen Mulder-Metselaar (VVD) en Peter Bollen (PvdA).
Echt-Susteren – gezondheid
Coen Geraads (Lijst Samenwerking) dient zijn ontslag in vanwege gezondheidsklachten. Geraads lijdt aan
een oogziekte die blindheid kan veroorzaken. Werkweken met veel avond- en weekendklussen zijn
onmogelijk geworden. Geen opvolger.
Edam-Volendam – politiek - integriteit (1 wethouder)
Wim Runderkamp (VD 80) legt tegen middernacht zijn wethouderschap neer. Hij stapt op naar aanleiding
van een onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar zijn handelen als
portefeuillehouder van onder meer economische zaken, recreatie en toerisme. Uit het onderzoek is
gebleken dat Runderkamp zich niet schuldig heeft gemaakt aan daadwerkelijke belangenverstrengeling.
Maar de wethouder heeft niet gehandeld volgens de integriteitscode van de gemeente door een
nevenfunctie bij een stichting ter promotie van het toerisme in Volendam en Edam niet te melden. Voordat
de raad zich kon uitspreken over de conclusies van het BING-onderzoek, verklaarde Runderkamp de
rapportage niet te accepteren. Geen opvolger.
Edam-Volendam – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Volendam ’80 zegt de samenwerking met coalitiegenoot PvdA op. Aanleiding: de politieke perikelen rond
de huisvesting van het gemeentelijke apparaat. VD ’80, de grootste raadsfractie, steunt het collegevoorstel
om te kiezen voor renovatie van de panden aan de Mgr. C. Veermanlaan in Volendam. De PvdA ging daar
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dwars tegenin door te kiezen voor de huisvesting van de ambtenaren in de voormalige panden van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Edam. De coalitiebreuk leidt tot het opstappen van
Dorus Luyckx (PvdA). Hij vindt zichzelf niet meer geloofwaardig om als PvdA’er aan te blijven in een
demissionair college zonder steun van de PvdA. Geen opvolger.
Eindhoven – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Mary Fiers (PvdA) stapt op wegens het fiasco met de verhuizing van woonwagens. Aanvankelijk overleeft
de wethouder een motie van wantrouwen wegens de mislukte en veel te dure verhuizing van het
woonwagenkamp. Beterschap wordt beloofd. Twee weken later, toen er opnieuw een gezin verplaatst zou
worden, bleek dat de verhuizing opnieuw niet volgens de regels zou verlopen. “Er was geen
vaststellingsovereenkomst”, aldus de wethouder. “Niet tijdig is ontdekt dat de verhuizing niet volgens de
regels zou verlopen. Als dat wel was gebeurd, hadden we kunnen laten zien dat vanaf nu alles anders zou
zijn.” Deze nieuwe “misser” was voor de wethouder aanleiding om haar positie op te geven. “Ik ben
teleurgesteld, erg verdrietig, dankbaar en trots.” Bij de verplaatsing van het woonwagenkamp naar het
Orgelplein heeft Eindhoven een miljoen euro verspild. Opvolger: Yasin Torunoglu (PvdA), raadslid in
Eindhoven sinds 2006.
Etten-Leur – politiek – integriteit (1 wethouder)
De tussentijds aangetreden Theo Vaes (PvdA) moet aftreden vanwege zijn declaratiegedrag. Opvolger:
Hans Wierema (PvdA).
Gaasterlân-Sleat – herindeling
Als gevolg van de herindeling tot de nieuwe gemeente Friese Meren per 1 januari 2014 worden bij de
fusieverkiezingen in november Frans Veltman (CDA) en Bram Bonnema (FNP) demissionair.
Alleen Veltman wordt na 1 januari 2014 benoemd in het nieuwe college van de nieuwe gemeente De
Friese Meren.
Geertruidenberg – politiek – integriteit (1 wethouder)
Albert Smit (Uw Drie Kernen) moet aftreden na een klacht van een ambtenaar over ongewenst, seksueel
getint gedrag van de wethouder. De klacht omvat ook intimidatie door het lekken van vertrouwelijke
informatie en kwaadspreken/roddelen over collega’s. De klacht is onderzocht en niet gegrond verklaard.
Toch heeft wethouder Smit, op basis van de uitkomsten van het rapport, besloten zijn ontslag in te dienen.
Het rapport oordeelde dat het gedrag van de wethouder op gespannen voet staat met de gewenste
distantie tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Opvolger: Bert van den Kieboom (Uw Drie Kernen).
Geertruidenberg – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Wim Quirijnen (Partij Samenwerking) wordt door de raad naar huis gestuurd. Aanleiding voor de motie
van wantrouwen waren de resultaten uit het rapport ‘Raadsonderzoek Dongeburgh en Bouwen binnen
strakke Contouren’. De rest van het college beraadt zich op zijn positie. Aanleiding is het onvoldoende
informeren van de raad over de financiële risico’s inzake de noodlijdende woningcorporatie WSG. Ruud
van den Belt (Keerpunt ’74), verantwoordelijk voor financiën, biedt zijn excuses aan en overleeft de crisis.
‘Ik had op dat moment de burgemeester moeten corrigeren. Dat heb ik niet gedaan.’ Nadat Quirijnen is
weggestuurd, hekelt Partij Samenwerking de Judascultuur. Geen opvolger.
Gorinchem – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Trix van der Torren (VVD) kan niet door één deur met de gemeentesecretaris en stopt met onmiddellijke
ingang. Het struikelblok is de bezuiniging op de culturele sector. Opvolger: Marcel Doodkorte (VVD).
Haarlem – politiek – projectverantwoordelijkheid, breuk met de raad (1 wethouder)
Rob van Doorn (GroenLinks) is opgestapt. Van Doorn vindt dat hij onvoldoende vertrouwen genoot in de
raad. Directe aanleiding vormde het dossier verbreding Waarderweg. Opvolger: Lukas Mulder.
Haarlemmerliede & Spaarnwoude – overlijden
Frans Zantkuijl (CDA) overlijdt. Opvolger: oud-wethouder Martie Vink-van Bruggen (CDA).
Haarlemmermeer – andere zakelijke werkkring
Arthur van Dijk (VVD) vertrekt naar Transport en Logistiek Nederland (TLN). Opvolger: het 33-jarige
VVD-raadslid Adam Elzakalai.
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Haarlemmermeer – burgemeester
Michel Bezuijen (VVD) is per 16 september burgemeester van Rijswijk. Opvolger: de voormalige
wethouder in Zaanstad, Cees Loggen (VVD).
Heerenveen – herindeling
Als gevolg van de herindelingsverkiezingen in november 2013 worden Age Hartsuiker
(Gemeentebelangen), Coby van der Laan (PvdA), Lykele Buwalda (PvdA) en Siebren Siebenga (VVD)
demissionair.
Alleen Coby van der Laan (PvdA) en Siebren Siebenga (VVD) worden na 1 januari benoemd in het nieuwe
college van de nieuwe fusiegemeente.
Heerenveen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Age Hartsuiker (Gemeentebelangen) wordt politiek op non-actief gezet. Het college zegt in een brief van
18 november het vertrouwen in Hartsuiker op. De aanleiding: Hartsuiker heeft vertrouwelijke informatie
– een mail van gemeentesecretaris Perdok doorgestuurd naar de fractiegenoten van de wethouder - en
verscheidene malen ontkend dat hij dit heeft gedaan. Het bureau BING heeft de affaire onderzocht. De
raad stelt op initiatief van de PvdA een motie van wantrouwen op die door alle fracties met uitzondering
van Gemeentebelangen wordt gesteund. Hartsuiker die door ziekte afwezig is, heeft zich niet kunnen
verdedigen, aldus Gemeentebelangen. Hartsuiker moet voor 9 december reageren: hij neemt zelf ontslag
of de raad besluit hem te ontslaan.
In een korte toelichting, die vooraf ging aan de discussie in de raad, gaf burgemeester Van der Zwan aan
dat bij het onderzoek van de gemeente naar het handelen van Hartsuiker er niet is gehandeld volgens het
gemeentelijk integriteitprotocol. Volgens de burgemeester was dit een grote misser. Er is gehandeld uit
een integer motief, er zijn fouten gemaakt maar de grenzen van integriteit zijn bij het gemeentelijk
onderzoek niet overschreden, aldus de burgemeester en raadsvoorzitter.
Heerhugowaard – persoonlijk
Simon Binnendijk (CDA) treedt af om zo continuïteit te creëren over de verkiezingen heen, en dus ruimte
te maken voor nieuw politiek talent. Opvolger: Gido Oude Kotte (CDA).
Heerhugowaard – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan-Willem de Boer (PvdA) vindt na twintig jaar wethouderschap zijn Waterloo. Hij stapt op nadat Trots
een motie van wantrouwen indiende naar aanleiding van de gebrekkige beantwoording op het dossier
Primeurfonds. ‘Ik vindt het voor Jan-Willem als persoon een drama maar ik kan niet ontkennen dat er
spanningen waren. Het ontbrak aan transparantie, de wethouder gaf te weinig informatie en we hadden
niet het vertrouwen dat het goed zou komen’, zegt Alex Harren, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD.
Geen opvolger.
Heiloo – burgemeester
Désirée Schmalschläger (GroenLinks) wordt burgemeester van Nuth. Opvolger: Fred Dellemijn (Heiloo
2000).
Heiloo – gezondheid (tijdelijk)
Hero Veger (CDA) treedt tijdelijk vanwege gezondheidsredenen terug. De taken worden tijdelijk
herverdeeld over de collega-wethouders.
Hellevoetsluis – andere zakelijke werkkring
Jorriena de Jongh (Inwonersbelangen Hellevoetsluis), zeven jaar wethouder, wordt rector van
scholengemeenschap Helinium per 1 oktober 2013. Geen opvolger.
Helmond – politiek – integriteit (1 wethouder), breuk in de coalitie (4 wethouders)
Peter Tielemans (SDOH/D66/HB) stapt op na ophef over gedeclareerde taxiritten. Op kosten van de
gemeente was hij in 2011 en 2012 tientallen keren met de taxi van het café naar huis gebracht. In totaal
declareerde hij 111 taxiritten, in 92 gevallen was het centrum van Helmond de begin- of eindbestemming.
Als gevolg van zijn vertrek komt de coalitie ten val en worden Margriet de Leeuw (CDA), Frans Stienen
(CDA), Jan van den Heuvel (SDOH/D66/HB) en Yvonne van Mierlo (VVD) demissionair. Enkele weken
later wordt de bestuurscrisis opgelost: er komt geen opvolger voor Tielemans en de vier demissionaire
wethouders in het minderheidscollege maken de rit af tot de raadsverkiezingen in 2014. SDOH/D66/HB
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heeft de steun aan de coalitie ingetrokken maar wil ‘in het belang van een bestuurbare stad’ het aanblijven
van wethouder Van den Heuvel steunen.
Heusden – benoeming burgemeester
Mark Buijs (Heusden Een) wordt burgemeester van Boxtel. Opvolger: GroenLinks-raadslid Mart van de
Poel (Heusden Een).
Hillegom – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jan van Griensven (VVD) neemt per direct ontslag. Ook het plaatselijke VVD-bestuur stapt op. Aanleiding:
een verstoorde werkrelatie van wethouder en bestuur met de liberale fractie. Van Griensven zegt zich
overvallen te voelen door kritiek vanuit de fractie en ziet geen basis meer voor een vruchtbare
samenwerking. „Ik baal als een stekker, hier zit de bevolking niet op te wachten”, zegt Van Griensven
tegen het ANP. Opvolger: Ivo ten Hagen (VVD).
Hilvarenbeek – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
De 70-jarige Piet Hesselmans (Gemeenschapslijst) draagt het stokje over aan zijn vervanger. Hij blijkt aan
het begin van de raadsperiode al voornemens te hebben geuit te stopper als wethouder mits er een groot
aantal punten van het collegeprogramma is gerealiseerd en er een goede vervanger is. 'Ik constateer dat
aan beide voorwaarden is voldaan en gezien mijn leeftijd (70 jaar red.) ik het stokje overdraag aan mijn
vervanger', aldus Hesselmans in zijn schriftelijke verklaring. Opvolger: Jan van Doormaal
(Gemeenschapslijst).
Horst aan de Maas – andere zakelijke werkkring
Leon Litjens (CDA), zeven jaar wethouder, wordt benoemd tot manager van de nieuwe business unit
paprika bij ZON fruit & vegetables. Opvolger: oud-wethouder van de voormalige gemeente Sevenum, de
63-jarige Huub Dinghs (CDA).
IJsselstein – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Frans Cremer (VVD) treedt met onmiddellijke ingang af. Hij kan niet meer tegen de verruwing van de
politieke zeden. ‘Er moet meer op de man dan op de bal worden gespeeld’. Cremer die acht jaar wethouder
was, maakt geen gebruik van de wachtgeldregeling. Aanleiding: kort daarvoor verscheen een artikel over
declaraties van het college en ondanks dat er niets aan de hand was, staken sommige raadsleden de
beschuldigende vinger uit naar het college. ‘Men veroordeelt elkaar al voordat precies is uitgezocht hoe
het zit. De manier waarop er nu weer met die kwestie is omgegaan, was voor de wethouder de druppel die
de emmer deed overlopen’, aldus VVD-fractievoorzitter Marcel Sijbrandij. Opvolger: Rob de Vries (VVD).
Kerkrade – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder), breuk in coalitie (4 wethouders)
Will Terpstra (Burgerbelangen) stopt omdat hij onvoldoende steun krijgt vanuit het college om zijn rol als
wethouder financiën op een verantwoordelijke manier in te vullen. In een brief aan het college van B&W
schrijft Terpstra dat hij langere tijd in situaties terecht is gekomen waarin hij zich 'gemanipuleerd,
gekleineerd en zelfs geschoffeerd' voelde. Terpstra noemt twee redenen voor zijn vertrek. Op de eerste
plaats de slechte financiële positie van Kerkrade. Het college gaat volgens de wethouder niet in op zijn
voorstellen om daar iets aan te doen. ,,De verhouding tussen ambities en de beschikbare middelen groeide
steeds verder uit elkaar", schrijft hij in een persbericht. Op de tweede plaats vindt Terpstra het geen goed
idee dat Jos Som als burgemeester het Centrumplan trekt. ,,Ik betreur het feit te hebben ingestemd met het
besluit de burgemeester een politiek gevoelig dossier toe te bedelen."
Het vertrek van Terpstra leidt tot de val van de coalitie van Burgerbelangen, PvdA en CDA. De PvdA maakt
een nieuwe coalitie met CDA, Lokaal Alternatief en VVD. Terpstra was bezig aan zijn tweede periode als
wethouder. Leo Jongen (PvdA), Caroline Szalata (PvdA) en Peter Thomas (CDA) volgen zichzelf op. Wiel
Weijers (Burgerbelangen) moet het veld ruimen. Nieuwe wethouders zijn Jo Blok (Lokaal Alternatief) en
Dion Schneider (VVD).
Korendijk – politiek – breuk met de raad (1 wethouder)
Johan van Driel (CDA), verantwoordelijk voor wmo en ruimtelijke ordening, stopt er mee omdat hij vindt
te weinig steun te krijgen van de gemeenteraad voor zijn inzet en zijn voorstellen. Opvolger: de
Rotterdamse CDA-fractievoorzitter Wubbo Tempel.
Landsmeer – burgemeester
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Jan de Boer wordt burgemeester in Buren. Opvolger: Cor Hienkens (ex-wethouder Den Helder en exwethouder Beverwijk).
Lansingerland – burgemeester
Werner ten Kate (VVD) wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Giessenlanden. Opvolger:
Marc van Dijk.
Leeuwarden - herindeling
Als gevolg van de fusieverkiezingen van Leeuwarden met een deel van Boarnsterhim worden Andries
Ekhart (PvdA), Henk Deinum (PvdA), Isabelle Diks (PAL-GroenLinks) en Thea Koster (CDA) demissionair.
Alle vier worden na 1 januari 2014 benoemd in het nieuwe fusiecollege van de gemeente Leeuwarden.
Lemsterland - herindeling
Als gevolg van de herindeling van Lemsterland met Skarsterland en Gaasterlan-Sleat tot De Friese Meren
worden bij de fusieverkiezingen in november demissionair: Johannes van der Pal (GB), Jelle Wesselius
(CDA) en Esther de Vrij (VVD).
Alleen Van der Pal wordt na 1 januari 2014 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente De
Friese Meren.
Leudal – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Het CDA stapt uit de coalitie, zegt dus het vertrouwen op in het college maar de twee CDA-wethouders,
Paul Vogels (CDA) en Jo Smolenaars (CDA) stappen niet op. Aanleiding voor de breuk is dat coalitiepartner
Ronduit Open twee keer tot frustratie van het CDA een eigen lijn koos: de fractie wees het collegevoorstel
voor een efficiencyslag van het ambtenarenapparaat af en koos een eigen lijn in de kwestie rond de
handhavingsactie bij de woning van Gijsbert Ruiter in Haelen. Ook was er volgens het CDA een
meningsverschil in de coalitie over de N280. De formatie tot een nieuw coalitie leidt tot het vertrek van
Ronduit Open en de PvdA. Het CDA vormt een nieuwe coalitie met Samen Verder, VVD en Progressief
Leudal. Drie wethouders verdwijnen van het Leudalse pluche: Joeri Minses (Ronduit Open), Mart Janssen
(PvdA) en Jo Smolenaars (CDA). Paul Vogels (CDA) volgt zichzelf op. Er treden drie nieuwe wethouders
aan: Piet Verlinden (Samen Verder), Ad Thomassen (VVD) en Joost van der Stappen (Progressief Leudal).
Lisse – andere politieke werkkring
Bas Brekelmans (VVD) wordt wethouder in Noordwijk waar hij Leendert de Lange opvolgt die wethouder
is geworden in Wassenaar. Opvolgster: Cia Kroon, VVD-raadslid in Oegstgeest.
Littenseradiel – gezondheid
Froukje Hernamdt (SAM) moet door ziekte het wethouderschap tijdelijk neerleggen. Opvolger: Klaas de
Boer, voormalig wethouder in Opsterland.
Meerssen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jo Dejong (DeJong) moet aftreden nadat hij een vrouwelijke ambtenaar tijdens carnaval tegen haar wil een
tongzoen heeft proberen te geven. De tongzoenaffaire is geboren. De raad spreekt vervolgens uit nooit
meer met Dejong te willen samenwerken. Vlak daarna pleegt Dejong zelfmoord.
Meerssen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De coalitie van PJD (Partij Jo Dejong), CDA en Kijk!, die sinds het vertrek van raadslid Carin Gordijn uit de
PJD een minderheid heeft in de raad, komt ten val als de fractie van Kijk! zich terugtrekt. Kijk! ziet ‘geen
mogelijkheden tot vruchtbare samenwerking met de fractie PJD en wethouder Maureen Gubbels’. Paul
Sanders (Kijk!) dient zijn ontslag in als wethouder. Aanleiding voor de breuk is de verklaring die PJD op
Paaszaterdag publiceerde. In de verklaring stelt de PJD dat de fractieleden in de vergadering van 4 maart
onder druk zouden zijn gezet om akkoord te gaan met de stelling dat voormalig wethouder Jo Dejong
nooit meer mocht terugkeren in de Meerssense politiek. PJD noch wethouder Gubbels nemen volgens Kijk!
voldoende afstand van deze verklaring en verstoren daarmee de noodzakelijke politiek rust ‘ernstig’,
aldus Kijk!. Sanders: ‘Politiek gaat voor mij om vertrouwen en om zelfrespect. Een coalitie is voor mij geen
optelsom van zetels. Ik wil niet weglopen, maar er komt een einde aan de energie die je ergens insteekt.’
Kort daarna tijdens een raadsvergadering over de ontstane politieke situatie sinds het aftreden van Jo de
Jong en diens zelfverkozen overlijden maken ook de twee overgebleven wethouders, Giel Dolmans (CDA)
en Maureen Gubbels (PJD) bekend op te stappen vanwege een gebrek aan draagvlak in de raad.
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Jan Mans, voormalig burgemeester van Enschede en Maastricht, wordt gevraagd als informateur. Er wordt
een nieuwe coalitie gevormd met twee wethouders: Chantal Nijkerken (VVD), voormalig wethouder in
Onderbanken, en Jim Janssen (CDA), voormalig wethouder in Maastricht.
Menterwolde – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Matty Siersema (Kritisch Menterwolde) stapt op uit onvrede over het personeelsbeleid. Verschillende
ambtenaren zijn geslachtofferd en een aantal zit ziek thuis. De aangekondigde bezuinigingen op de
Heemtuin kunnen evenmin rekenen op de instemming van Siersema. Geen opvolger.
Moerdijk – burgemeester
Ada Grootenboer-Dubbelman (CDA), tien jaar wethouder, is benoemd tot burgemeester van de
fusiegemeente Goeree-Overflakkee. Opvolger: Jaap Kamp (CDA, raadslid in Zevenbergen)
Montfoort – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Harry van Beers (VVD) legt onverwachts zijn functie neer. De wethouder van financiën wil niet verder
samenwerken met de andere leden van het college. Volgens Van Beers worden er binnen het college van
VVD, CDA en Inwonersbelangen stukken voor elkaar achtergehouden en worden afspraken uit het
coalitieakkoord geschonden. Opvolger: VVD-Statenlid Gert Jan Weierink.
Nederweert – andere zakelijke werkkring
De 55-jarige Renée Wernink (VVD), tevens Statenlid, stopt omdat zij een ambtelijke functie aanvaardt bij
de gemeente Venlo. Opvolger: J. Houtman (VVD).
Nieuwegein – andere zakelijke werkkring
Helen van den Berg (CDA) wordt voorzitter CNV Onderwijs. Opvolgster: Renée Blom-Oosterhoff (CDA).
Noordoostpolder – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Wouter Ruifrok (PvdA) wordt weggestuurd. Het vertrouwen is in Ruifrok opgezegd omdat hij de raad
onvoldoende zou hebben geïnformeerd over een deal die hij sloot met sterrenrestaurant Sonoy dat zat
gevestigd in de Poldertoren in Emmeloord. De toren is eigendom van de gemeente, kampt met
bouwkundige problemen waaronder lekkages. Daardoor moet er jaarlijks anderhalve ton op de exploitatie
worden toegelegd. Ruifrok kwam twee maanden eerder in opspraak omdat hij zich op kosten van de
gemeente – tienduizend euro - had ingeschreven voor een masterclass ‘Mijn gevoel voor Realiteit’. Geen
opvolger.
Noordwijk – andere politieke werkkring
Leendert de Lange (VVD) wordt wethouder in Wassenaar. Opvolger: VVD-wethouder uit Lisse, Bas
Brekelmans.
Nuenen – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Ans van der Velden (partijloos) en Paul de Witte (CDA) dienen hun ontslag in. Aanleiding voor het
opstappen is de motie van wantrouwen met ontslagverlening die was aangekondigd tegen De Witte door
de fracties van de VVD, De Combinatie, PvdA, Nuenens Belang en Lijst Pijs/Van Bruggen. De kans was
daarmee al groot dat De Witte weg zou worden gestuurd. De Witte: ”Ik heb mijn ontslagbrief ingediend. Ik
wil het niet laten aankomen op een stemming over de motie.” De Witte zou moeten wijken omdat hij
‘ondanks de uitdrukkelijke wens vanuit de gemeenteraad geen wezenlijke wijzigingen heeft doorgevoerd
in de op 15 januari gepresenteerde notities voor het voorgenomen subsidie- en accommodatiebeleid’. Van
der Velden stapt op omdat er volgens haar onvoldoende draagvlak is in de raad voor het huidige college:
‘Er zit te veel oud zeer in deze raad’.
Henk Pero (D66) en Martien Jansen (W70) blijven aanvankelijk aan maar verdwijnen uiteindelijk toch als
er een nieuwe coalitie aantreedt van De Combinatie, PvdA, VVD en Nuenens Belang. De vier nieuwe
wethouders worden: Johan Ebberink (De Combinatie), Annegien Wijnands (PvdA), Jan Dierckx (VVD) en
Marijke Moviat (Nuenens Belang).
Nuth – gezondheid
Jacques van den Berg (CDA) legt vanwege ziekte zijn functie tijdelijk neer. Er komt een opvolger voor 16
weken, en daarmee dus tot de raadsverkiezingen: Jan Waltmans (CDA).
Oldambt – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
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Hans Polman (PvdA) kondigt per e-mail aan dat hij per 1 november zijn functie neerlegt. Hij zat al enkele
weken ziek thuis, maar een terugkeer ziet Polman niet zitten omdat de sfeer in het college is verpest. Hij
laat weten dat het bestuurlijk klimaat in het college hem niet langer zint. ‘Voor mij zijn collegialiteit en
vertrouwen kernwaarden. Die heb ik meerdere malen als onvoldoende ervaren.’. Geen opvolger.
Oostzaan – politiek – financieel beleid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De raad zegt het vertrouwen op in Eelco Taams (PvdA). Aanleiding: de gang zaken rond de vereniging ‘De
Wereld’. Zo zou de complete subsidie in een keer aan De Wereld zijn overgemaakt en zou 17 duizend euro
daarvan opgemaakt zijn aan een Luilakfeest terwijl het bestuur van De Wereld vorig jaar ook al in een
crisis verkeerde.
Drie maanden later – in april – zegt de raad het vertrouwen op in de twee andere wethouders, Jaap de
Dood (CDA) en Lex Buskens (VVD). Tegelijkertijd neemt de raad het ‘Lenteakkoord’, het nieuwe
coalitieakkoord van D66, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen aan. Tot nieuwe wethouders worden
benoemd: Rob Moonen (GroenLinks), Peter Visser (Gemeentebelangen) en Marco Olij (D66).
Oude IJsselstreek – gezondheid
Wybe Rijnsaardt (Lokaal Belang) is al enige tijd ziek en wordt vervangen. Opvolger: Jan Flinkenfluegel
(Lokaal Belang).
Oudewater – persoonlijk
Tim Smelik (VVD/D66) beëindigt zijn wethouderschap. Reden: een onverwachte maar positieve
ontwikkeling in zijn privéomstandigheden. Zijn echtgenote heeft een baan in Parijs gekregen en het gezin
heeft de keuze gemaakt om zich daar te vestigen. Opvolger: Johan van Everdingen (VVD/D66).
Rhenen – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
De SGP zegt de samenwerking met CDA en VVD op en wethouder Piet van Leeuwen (SGP) stapt per direct
op. Aanleiding: de discussie over het aantal evenementen op zondag. Verbolgen over het intrekken van
een vorig jaar ingestelde maatregel die jaarlijks slechts twee zondagse evenementen toestond. Het
vertrouwen van de SGP in CDA en VVD, die in 2012 nog met een beperking van het aantal zondagse
evenementen instemden, is weg. Geen opvolger.
Roerdalen – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Jan Teuwen (Praktische Politiek) laat na de raad in te lichten over het basisbedrag dat is vastgesteld voor
huishoudelijke hulp in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Ook zou hij
ontevreden zijn over de manier van samenwerken in de coalitie. Teuwen, die voor zijn wethouderschap
geen raadslid was, gaat met ziekteverlof en stopt ermee. De overige coalitiepartijen CDA, Jongerenlijst en
Roerstreek Lokaal! zijn tegen een opvolger van Praktische Politiek en geven de voorkeur om met de drie
eigen wethouders de rit af te maken. Geen opvolger.
Roosendaal – burgemeester
Steven Adriaansen (VVD) wordt burgemeester van Woensdrecht. Geen opvolger.
Rotterdam – andere zakelijke werkkring
Jantien Kriens (PvdA) gaat aan de slag als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Opvolger: fractievoorzitter Richard Moti (PvdA).
Rijnwaarden – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)
Theo Schopman (Belangen Gelders Eiland), verantwoordelijk voor onderwijs, overleeft ternauwernood
een motie van wantrouwen inzake het niet volledig informeren van de raad over de betaling van een
schadeclaim. Het betreft de uitkering van een verzekeringspremie van bouwbedrijf Veluwezoom Verkerk
bij de schade van basisschool 't Scathe in Pannerden van 150.000 euro. De motie, ingediend door de Lijst
Lobith-Tolkamer krijgt geen steun van de coalitiepartijen die genoegen nemen met de excuses van de
wethouder. Tien dagen later besluit Schopman op te stappen. Hij krijgt twee opvolgers: voormalig
gedeputeerde Marijke van Haaren (CDA) en Anita van Loon (Belangen Gelders Eiland).
Rijnwoude – herindeling
Als gevolg van de fusie van Rijnwoude met Alphen aan de Rijn en Boskoop tot de nieuwe gemeente Alphen
aan den Rijn worden de wethouders Ferdinand Ketel (VVD), Herman Haarman (D66) en Bernadette
Wolters (PvdA) demissionair met de fusieverkiezingen van november.
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Geen van deze drie wordt na 1 januari 2014 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente Alphen
aan den Rijn.
Schermer – politiek – breuk in coalitie (2 wethouders)
De coalitie van PvdA, VVD en Schermer Belang klapt uiteen omdat de partijen het oneens zijn over de
herinrichting van het centrum van Stompetoren. CDA en Schermer Belang, die het wel met elkaar zijn,
hebben een nipte meerderheid. Wim van Enter (Schermer Belang) blijft wethouder. Jack Stroomer (VVD)
is als wethouder gezien en wordt opgevolgd door Simon Binnendijk, oud-wethouder van Heerhugowaard
en Alkmaar.
Schinnen – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Peter Hovens (PvdA), verantwoordelijk voor sociale zaken, stapt tijdens de raadsvergadering op. Hij wil
op het gebied van sociale zaken niet samenwerken met Voerendaal, Onderbanken, Simpelveld en Nuth. De
voorkeur van Hovens, woonachtig in Geleen, gaat uit naar aansluiting bij de Westelijke Mijnstreek. Zijn
fractie is het met hem eens. De PvdA wordt in de coalitie vervangen door het CDA. Opvolger als
wethouder: Roy van der Broek (CDA).
Sint-Michielsgestel – andere zakelijke werkkring
De 50-jarige Ben Leenen (Dorpsgoed) wordt directeur van de afdeling havo/vwo van het Merletcollege in
Cuijk. Opvolger per 1 januari 2013 wordt Jos Maas (Dorpsgoed).
Sint-Oedenrode – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Het CDA stapt uit de coalitie. Aanleiding is de verkoop van het Martinushuis. Het CDA geeft aan zich te
storen aan het als een blok optrekken door coalitiepartners VVD en Hart voor Rooi. ‘We trekken er niet
zomaar de stekker eruit. We vinden dat de belangen van de burgers door de verkoop van het Martinushuis
behoorlijk worden geschaad’, zegt CDA-fractievoorzitter Rien Verhagen.
De drie wethouders Jean Hendrikx (Hart voor Rooi) en Rene Dekkers (VVD) worden demissionair. De 69jarige Cees van Rossum (CDA) blijft ook achter de collegetafel zitten. Desnoods wil hij als onafhankelijk
bestuurder de rit tot de verkiezingen uitzitten. Van Rossum zegt zijn CDA-lidmaatschap op.
Oud-gemeentesecretaris Freek Compagne mag de scherven gaan lijmen en komt uiteindelijk tot een
oplossing waarbij Hart voor Rooi en VVD een minderheidscollege vormen met dat de rit van negen
maanden tot de raadsverkiezingen uitzit. De drie wethouders Hendrikx (Hart voor Rooi) en Dekkers
(VVD) maken met Cees van Rossum als onafhankelijke wethouder, de rit vol.
Sittard-Geleen - overlijden
De 71-jarige Yvonne Baetens (CDA) overlijdt. Geen opvolger.
Skarsterlan – herindeling
Vanwege de fusie met Gaasterlan-Sleat en Lemsterland tot De Friese Meren worden de wethouders Janny
Schouwerwou (CDA), Jan Benedictus (FNP) en Durk Durksz (FNP) demissionair bij de fusieverkiezingen in
november 2013.
Alleen Durk Durksz (FNP) en Janny Schouwerwou (CDA) worden na 1 januari 2014 benoemd tot de
wethouders van de nieuwe gemeente De Friese Meren.
Spijkenisse – andere zakelijke werkkring
Gert Jan ’t Hart (ONS) wordt directeur bij een bedrijf in Hoofddorp. Opvolger: raadslid Pieter de Vos
(ONS).
Terneuzen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jaap Bos (CDA) stapt op. De 67-jarige Bos was twee dagen eerder door de coalitiepartijen TOP/GB en
PvdA te kijk gezet. Zij gaven hem de opdracht om andermaal te broeden op een plan om de noodlijdende
Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen financieel gezond te maken. Bos had nét na maanden overleg
overeenstemming bereikt met de stichting (inclusief ondernemingsraad en het personeel) over een
reorganisatieplan. Geen opvolger.
Terschelling – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jort Spanjer (Plaatselijk Belang) stapt op, kennelijk – want zo is de verklaring van de gemeente – om
gezondheidsredenen maar hij had geen politieke steun meer nadat de fractieleden Bos en Schweigmann
eind augustus uit de fractie zijn gestapt. De coalitie verloor daardoor zijn meerderheid en de wethouder
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besefte dat hij geen basis had om door deze breuk nog goed kun functioneren. Opvolger: het Friese
Statenlid uit Burgum, Irona Groeneveld (GroenLinks).
Texel – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Edo Kooiman (Texel 2010) houdt de eer aan zichzelf en biedt ontslag aan. Zijn fractie had het vertrouwen
in hem opgezegd en aangekondigd met een motie van wantrouwen te komen die gesteund zou worden
door de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66. Aanleiding voor de vertrouwensbreuk was de aankondiging
van Kooiman dat hij wenste over te stappen naar Texels Belang. Geen opvolger.
Tilburg – burgemeester
Marieke Moorman (PvdA) wordt burgemeester van Bernheze. Opvolger: ex-wethouder Rodney Weterings
(PvdA) uit Den Bosch.
Tynaarlo – burgemeester
Henk Kosmeijer (PvdA) wordt burgemeester van Marum. Opvolger: Henk Berends (PvdA).
Urk – burgemeester
De 31-jarige Ben Visser (ChristenUnie) wordt burgemeester van Scherpenzeel. Hij neemt de wisseltrofee
voor de jongste burgemeester over van Pieter Verhoeven, burgemeester sinds drie maanden in
Oudewater. Opvolger: Louwe Post (ChristenUnie, bestuurslid op Urk voor de ChristenUnie).
Utrecht – andere zakelijke werkkring
Rinda den Besten (PvdA), zeven jaar wethouder, gaat per 1 april aan de slag als voorzitter van de raad van
bestuur van onderwijsinstelling PO-Raad. Tot die tijd rust ze dus uit op kosten van de gemeenschap. Veel
partijgenoten zijn bijzonder onaangenaam getroffen door de wachtgeldregeling, schrijft het Algemeen
Dagblad. Onder hen is ook partijvoorzitter Hans Spekman. ,,Ze heeft het wachtgeld helemaal niet nodig”,
zo zegt hij. ,,De regeling is om een periode te overbruggen dat je geen werk hebt. Maar Rinda kan gewoon
tot 1 april doorwerken als wethouder. Ik zou het nooit zo gedaan hebben.” Spekman heeft zijn
partijgenoot aangesproken op haar gegraai, maar zij is het oneens met de partijvoorzitter. Voor Spekman
is de zaak daarmee afgedaan. Opvolger: Hans Spigt (PvdA), oud-wethouder in Dordrecht.
Veenendaal – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Hans Bouwmeester (Veenendaal Lokaal) is dinsdag afgetreden als wethouder van de gemeente
Veenendaal. Bouwmeester beloofde poppodium Escape open te houden maar kreeg daarvoor van de rest
van het college niet de handen op elkaar. Zijn partij stapt uit onvrede uit de coalitie. Volgens Lokaal
Veenendaal wordt er onherstelbare schade aangericht aan het culturele aanbod in Veenendaal. De coalitie
van ChristenUnie, VVD en SGP houdt een nipte meerderheid. Geen opvolger.
Vianen – persoonlijk
De 56-jarige Margot Stolk (Lokaal Alert) legt haar functie neer. Na twaalf jaar wethouderschap heeft zij
niet meer de energie om het stadje de aandacht en toewijding te geven die het verdient. Stolk kreeg de
maanden voor dien zware kritiek, omdat onder haar bewind veel bomen in Vianen worden gekapt.
Volgens de wethouder vernielen die de riolering en is het niet mogelijk om er nieuwe bomen voor in de
plaats te zetten. Geen opvolger.
Vlissingen – gezondheid
Jacques Damen (59) heeft om gezondheidsredenen (hartklachten) zijn ontslag ingediend bij de
gemeenteraad. Geen opvolger.
Voorschoten – politiek – politieke kleurwisseling (1 wethouder)
Freddy Blommers (ONS) legt het wethouderschap neer. Hij is lid van D66 en die partij gaat met de
raadsverkiezingen meedoen met een eigen lijst. Blommers kiest voor D66. ‘Conclusie is dat er spanning zit
tussen de huidige en de toekomstige situatie. Ik ben daarom bereid terug te treden zodra de
gemeenteraad een opvolger heeft benoemd’, meldt Blommers. Opvolger: raadslid Bart de Beer (ONS).
Voorst – gezondheid
Edo Horstman (Gemeentebelangen) stopt om gezondheidsredenen (longproblemen). De overige
collegeleden nemen zijn taken over. Geen opvolger.
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Waalre – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Harry Teeven (Aalst-Waalre Belang-Gemeentebelangen 74) legt zijn functie neer als gevolg van de
politieke crisis nadat CDA en VVD niet verder willen met Teevens partij. Aanleiding: de ongeoorloofde
aanschaf van een vuilniswagen. CDA en VVD voeren met PvdA en D66 verkennende gesprekken en
vormen met die twee partijen een nieuwe coalitie. Teeven krijgt twee opvolgers: Hanneke Balk-Lampe
(D66), raadslid uit Cranendonck, en Elly de Jonge (PvdA), ex-wethouder uit Den Bosch.
Wageningen – andere zakelijke werkkring
Stella Efdé (PvdA) is met ingang van 1 april 2013 benoemd tot directeur-bestuurder van regionale
scholengemeenschap Pantarijn. De Stadspartij stelt voor om het jaar tot de verkiezingen vol te maken met
twee in plaats van drie wethouders om kosten te besparen. Opvolgster: Elmar Theune (PvdA).
Weert – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Anton Kirkels (VVD) meldt in de raadsvergadering dat hij zijn portefeuille ter beschikking stelt. Kirkels
geeft aan onvoldoende perspectief te zien voor een goede vertrouwensrelatie (met een deel) van de raad
en stapt met onmiddellijke ingang op. Hij doet dat voorafgaande aan de behandeling van het
Rekenkamerrapport over de Poort van Limburg. Volgens de Rekenkamer is Weert behoorlijk de boot
ingegaan bij de bouw van de Poort van Limburg door onderschatting van risico’s. Voor de bouw trok de
gemeente in 2009 13 miljoen uit. Vier jaar later heeft de gemeente er nog eens vier miljoen moeten
bijdoen. Door het afhaken van de belangrijkste huurder en het niet vinden van een exploitant voor de
zalen draait de gemeente alleen op voor de kosten, die bijna 7 miljoen euro bedragen. VVD-voorzitter
Robert Jongen en VVD-raadslid Loppan Struving zijn al opgestapt. Er komt wel een nieuwe VVDwethouder. Opvolger: VVD-raadslid Frans van Eersel.
Westvoorne – gezondheid
Wim van Montfoort (VVD) heeft besloten zijn functie neer te leggen als wethouder van Westvoorne.
Directe aanleiding: gezondheidsproblemen. Geen opvolger.
Wijdemeren – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Gerard Abrahamse (VVD) biedt zijn ontslag aan nadat hij een motie van wantrouwen aan de broek heeft
gekregen. De kwestie draait om bloembakken die op doorgaande wegen in 's-Graveland en Kortenhoef
zijn neergezet om weggebruikers hun snelheid te laten matigen. De kosten van de bloembakken liepen op
tot 50.000 euro. De brandweer in Wijdemeren beklaagde zich over de bloembakken als obstakel voor
uitrukkende brandweerauto’s. Omwonenden haalden de bloembakken weg of vernielden ze omdat ze een
gevaar op de weg zouden zijn. Geen opvolger.
Zutphen – burgemeester
De 57-jarige Rik de Lange (PvdA) wordt burgemeester van Duiven. Opvolgster: Annelies de Jonge (PvdA).
Zwartewaterland – politiek - verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Een motie van wantrouwen van coalitiepartij PvdA, gesteund door alle fracties, tegen de ChristenUnie als
coalitiepartner leidt tot een coalitiebreuk. Wolbert Meijer (ChristenUnie), die al 10,5 jaar wethouder is,
neemt ontslag als wethouder. Aanleiding is een conflict over de slooppremie van jongerenkeet De Kolk.
Opvolger: Arie Speksnijder (SGP).
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JAAROVERZICHT 2014 (tot GR2014, naar de finish)
Albrandswaard – politiek – integriteit (1 wethouder)
Bert Euser (Echt voor Albrandswaard) treedt af nadat hij in een rapport van het Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeenten (BING) is beschuldigd van belangenverstrengeling. Euser zou bij de verkoop van
het kabelnetwerk in de gemeente een bevriende ondernemer hebben willen bevoordelen. Geen opvolger.
Amsterdam – andere politieke werkkring
Eric Wiebes (VVD) wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij wordt opvolger van de ten val
gekomen partijgenoot Frans Weekers.
Arnhem - politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Michiel van Wessem (VVD) stapt in de raadsvergadering, een week voor de verkiezingen, per direct op.
Aanleiding: een financieel tekort van minstens 110.000 euro op de Arnhemse Mode Biënnale. De
gemeente, die een jaar eerder nog 160 duizend euro aan tekort bijlapte, wilde niet nog een keer voor
suikeroom dienen. Van Wessem acht zichzelf bestuurlijk verantwoordelijk. Geen opvolger.
Bladel - politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Arjan van der Hout (PvdA) biedt zijn ontslag aan wanneer de raad het bestemmingsplan De Egyptische
Poort verwerpt en hem oproept in overleg te treden met de projectontwikkelaar over mogelijke
aanpassingen. Van den Hout ziet dat niet zitten; hij heeft een plan gemaakt dat is gebaseerd op door de
raad vastgestelde uitgangspunten. Geen opvolger.
Bodegraven-Reeuwijk - politiek- integriteit (1 wethouder)
Jan-Christiaan Goudbeek (VVD) verbant zichzelf uit het gemeentehuis. Hij wil een extern onderzoek niet
voor de voeten lopen, dat onderzoek doet naar aanleiding van klachten over zijn gedrag. Ex-ambtenaren
van de gemeente hebben geklaagd over het gedrag van de wethouder. Zij vinden dat hij “niet altijd integer
heeft gehandeld”. ‘Daarom verban ik mij zolang uit het gemeentehuis’, aldus Goudbeek.
Culemborg – andere politieke werkkring
Willem-Jan Stegeman (D66), die ook voorzitter is van de Judobond Nederland, wordt wethouder in het
nieuwe fusiecollege van Alphen aan den Rijn. Geen opvolger.
De Bilt - politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Herman Mittendorff (GroenLinks/PvdA) legt het wethouderschap neer nadat de raad zijn plan voor een
nieuw zwembad afwijst en om nieuw onderzoek vraagt. Geen opvolger.
Dongen - politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Joop Velthoven (CDA) dient zijn ontslag in nadat de raad per motie van wantrouwen uitspreekt
onvoldoende vertrouwen te hebben dat de wethouder de energieproblematiek in nieuwbouwwijk De
Beljart oplost. Velthoven, die bijna 14 jaar wethouder was, wordt verweten de raad onvoldoende te
hebben geïnformeerd. Geen opvolger.
Edam-Volendam - politiek - verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Twee maanden voor de verkiezingen sneuvelt de coalitie, die in 2013 al twee wethouders (een van PvdA
en een van VD ’80) plus coalitiepartner PvdA heeft verloren, nadat de oppositie het vertrouwen in de twee
resterende wethouders opzegt. Aanleiding is opnieuw de huisvesting van de ambtenaren. Er is een nieuw
gemeentekantoor gekocht in Edam, maar daar willen de Volendammers niet werken: ze willen in hun
eigen woonplaats blijven.
Marisa Kes (Volendam ’80) en Gina Kroon-Sombroek (CDA) vertrekken. Opvolgers: Emile Karregat (VVD)
en Greta Blakborn (GroenLinks). Na de verkiezingen keren Kes en Kroon-Sombroek weer terug in het
college.
Enkhuizen – andere zakelijke werkkring
Rian van Dam (PvdA) wordt de nieuwe programmamanager van Greenport NHN (de huidige Agriboard
NHN). Geen opvolger.
Haren (GR) – andere zakelijke werkkring
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Remco Kouwenhoven (VVD) stopt per 1 februari. Hij is benoemd tot directeur van de Stichting
Veiligheidszorg Noord. Geen opvolger.
Hendrik Ido Ambacht – andere zakelijke werkkring
Teunis Stoop (SGP-ChristenUnie) vertrekt uit Hendrik Ido Ambacht. Hij is benoemd tot de Raad van
Bestuur van Cedrah, een stichting voor ouderenzorg. Geen opvolger.
Houten – andere zakelijke werkkring
Na acht jaar wethouderschap wordt de 49-jarige Nicole Teeuwen (PvdA) directeur van het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Rotterdam. PPO Rotterdam is verantwoordelijk
voor de verzorging van passend onderwijs op 185 basisscholen in de Maasstad. Teeuwen treedt er op 1
februari 2014 in dienst. ‘Ik ga Houten enorm missen, maar dit was zo’n mooie kans, en een mooie
vervolgstap in mijn werk voor de jeugdzorg en het onderwijs, vanuit een visie die mij zeer na aan het hart
ligt. Ik vind het eervol dat ik nu met deze thema’s aan de slag kan in een omgeving, waarin je echt het
verschil kunt maken.’ Geen opvolger
Muiden - politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Rob Meerhof (PvdA) stapt op omdat zijn partij het oneens is met het collegevoorstel om 1200 woningen te
bouwen op het KNSF-terrein. Volgens de PvdA worden er onvoldoende betaalbare woningen gebouwd en
zou het nieuwbouwproject de Muidenaren te veel geld kosten. Geen opvolger, maar Meerhof keert na de
verkiezingen terug in het nieuwe college.
Reusel-de Mierden – persoonlijk
De 27-jarige Stefan Wouters (VVD), die bij zijn aantreden in 2010 de jongste wethouder van Nederland
was, treedt terug om persoonlijke redenen. Zijn privé-omstandigheden zijn dusdanig veranderd dat hij dat
niet meer kan combineren met zijn wethouderschap. In de herfst van 2013 had Wouters aangegeven na
zijn wethouderschap te gaan voor een baan in het bedrijfsleven. Opvolger: Marko van Dalen.
Scherpenzeel - politiek - integriteit (1 wethouder)
Evert van de Glind (GBS) verliest het vertrouwen van de raad vanwege de illegale bewoning van een
bijgebouw op het woonadres van de wethouder. Van de Glind wordt met een motie van afkeuring van het
politieke toneel gestuurd.
Soest - politiek - bestuursstijl (1 wethouder)
Harry Witte (Gemeentebelang Groen Soest) stapt op onder de dreiging dat hij een motie van wantrouwen
aan de broek krijgt. Aanleiding is dat Witte heeft gelogen over zijn activiteiten als lijsttrekker van partij
GGS. Als lijsttrekker profileerde Witte zich tegen de bouw van 23 starterswoningen op een plek waar een
haardplaats uit de middensteentijd was gevonden door archeologen. Witte en de GGS waren eerder juist
na tien jaar overleg en voorbereiding akkoord gegaan met de bouw van woningen. Geen opvolger.
Wijk bij Duurstede - politiek - integriteit (1 wethouder)
Carel van Gelderen (VVD) treedt af nadat bekend is geworden dat hij betrokken was bij een grote
wietplantage en een stroman heeft gebruikt om hem uit de wind te houden. Geen opvolger.
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College- en raadsperiode 2014-2018
Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 – gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
2018
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JAAROVERZICHT 2014 (vanaf GR2014, de start)
Aalten – persoonlijk
Arnold Rots (ChristenUnie) treedt af. Hij blijkt na vijf maanden nog niet te begrijpen hoe politiek in elkaar
zit. Opvolger: Henk Wiltink (ChristenUnie).
Alkmaar – herindeling
Peter de Baat (VVD), Victor Kloos (OPA), Elly Konijn (D66), Jan Nagengast (CDA), Mirjam Hamberg
(Progressief Alkmaar), Anjo van de Ven (OPA) demissionair door herindelingsverkiezingen 19 november
2014 voor nieuwe gemeente Alkmaar-Graft de Rijp.
Met uitzondering van Hamberg worden alle andere wethouders na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe
college van de nieuwe gemeente Alkmaar.
Bergambacht – herindeling
Als gevolg van de fusieverkiezingen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard worden op 19 november
2014 demissionair de wethouders Dilia Blok (Gemeentebelang) en Jan Vente (ChristenUnie).
Beiden worden na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van Krimpenerwaard.
Bernisse – herindeling
Als gevolg van de fusieverkiezingen voor de nieuwe gemeente Nissewaard – samen met Spijkenisse –
worden op 19 november 2014 de wethouders S. van der Weg (LOB), W. Kruikemeier (PvdA/D66) en G.W.
Beetstra (VVD) demissionair.
Geen van de wethouders wordt benoemd in het nieuwe fusiecollege van Nissewaard.
Bodegraven-Reeuwijk – burgemeester
Wendy Verkleij (Lijst 3-BBR) wordt burgemeester van Uitgeest. Opvolger in januari 2015: Laura
Leijendekkers (BBR).
Culemborg – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De kersverse coalitie van VVD, D66 en ChristenUnie spat vlak voor de zomer uiteen over een kwestie die
in de collegevorming niet is opgelost: het nieuwe zwembad. VVD en D66 zeggen het vertrouwen op in de
ChristenUnie. De verhoudingen blijken geheel verstoord. Er volgt een maandenlange, moeizame
collegevorming en formatie die tot in december duurt. De ChristenUnie verdwijnt uit het college. Dicky
Nieuwenhuis-Voordijk (ChristenUnie) die voor het wethouderschap haar baan heeft opgezegd, keert niet
meer terug. Zij krijgt twee opvolgers: Joost Reus (GroenLinks) en het Haarlemmermeerse PvdA-raadslid
Fouad Sidali. Huub van Oorschot (VVD) en Collin Stolwijk (D66) krijgen een nieuwe kans.
Den Bosch – herindeling
Door herindelingsverkiezingen vanwege het opheffen en opsplitsen van Maasdonk over Oss en Den Bosch
worden demissionair op 19 november 2014: Jan Hoskam (VVD), Jeroen Weyers (PvdA), Huib van Olden
(CDA) en Geert Snijders (Rosmalens Belang).
Alleen Hoskam en Van Olden worden na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van de
fusiegemeente Den Bosch.
Drimmelen – gezondheid
Janus Oomen (lijst Harry Bakker) is ernstig ziek. Harry Bakker (Lijst Bakker) wordt zijn tijdelijke
opvolger.
Duiven – gezondheid
Danielle Vuulink (CDA) treedt tijdelijk terug. Zij heeft de zware portefeuille met sociale onderwerpen. Zij
krijgt veel op haar bordje inclusief de bezuinigingen. Opvolger: Johannes Goossen (CDA).
Eemnes – gezondheid – tijdelijk
Niels Rood (D66) is tijdelijk om gezondheidsredenen uit de running. Zijn portefeuille wordt waargenomen
door overige collegeleden.
Geertruidenberg – gezondheid – tijdelijk
Bert van den Kieboom (Uw Drie Kernen) treedt tijdelijk terug vanwege gezondheid en verschijnselen van
burnout. Interim-opvolger: Jan van Lith (Uw Drie Kernen).
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Giessenlanden – persoonlijk
Bert Snoek (VVD) stopt want hij kan het wethouderschap niet meer combineren met zijn werk bij de
Rijksoverheid. Opvolger: Teus van Houwelingen (VVD).
Graft-de Rijp – herindeling
Lino Zwitselaar (Partij Sociaal Democraten), Pieter Dijkman (VVD), Joop Klukhuhn (CDA) worden op 19
november demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Alkmaar-Graft
De Rijp.
Geen van de wethouders wordt na 1 januari 2019 benoemd in het nieuwe fusiecollege van Alkmaar.
Groesbeek – herindeling
Theo Giesbers (VOLG), Pim Spaan (PvdA), Sjaak Thijssen (Groesbeekse Volkspartij) worden demissionair
door herindelingsverkiezingen voor nieuwe gemeente Groesbeek/Berg en Dal op 19 november 2014.
Als enige wordt Thijssen na 1 januari 2015 benoemd in het fusiecollege van de nieuwe gemeente Berg en
Dal.
Haarlem – politiek – integriteit (1 wethouder)
Ewout Cassee (D66) ligt maandenlang onder vuur vanwege een kwestie voor zijn aantreden als
wethouder in 2010 over zijn verleden als ondernemer en het feit dat hij wanbeleid niet heeft gemeld.
Cassee ruimt het veld wanneer hij in een andere kwestie de journalist Ton F. van Dijk, tevens inwoner van
Haarlem, ten onrechte beticht van leugens. De politieke onrust rond Cassee veroorzaakt een splijting in de
D66-raadsfractie: drie raadsleden onder wie de fractievoorzitter stappen op. Opvolger: Jeroen van Spijk
(D66).
Kampen – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Sybren Gerlofsma (SP) stapt op nadat hij tevergeefs met een ultimatum zijn partij SP heeft gedwongen
terug te komen op het besluit uit coalitie te stappen. Aanleiding: SP stemde tegen het collegevoorstel om
huishoudelijke zorg te schrappen. De collegepartijen gaan op zoek naar een andere partner. Gerlofsma
zegt zijn SP-lidmaatschap op.
Leidschendam-Voorburg – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder projectverantwoordelijkheid, 2
wethouders breuk in coalitie)
Heleen Mijdam (VVD) treedt af nadat coalitiepartner Gemeentebelangen het vertrouwen in coalitiepartner
VVD heeft opgezegd. Daarmee vervalt de basis onder de coalitie. Aanleiding: forse verliezen tot ruim 14
miljoen euro op de grond in het Duivenvoorde- ontwikkelingsproject waarvoor de VVD-wethouder in de
vorige periode verantwoordelijk was. De overige twee wethouders, Frank Rozenberg
(Gemeentebelangen) en Saskia Bruines (D66), blijven demissionair zitten. Informateur Ewald van Vliet
adviseert een nieuwe coalitie te maken van Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks.
Maasdonk – politiek - integriteit (1 wethouder)
Jeanne Moon (Partij Maasdonk) krijgt een motie van wantrouwen aan haar rok. Moon wordt beschuldigd
van belangenverstrengeling bij de herziening van het bestemmingsplan Heiduinen. Haar partij ziet geen
heil meer om de coalitiesamenwerking met Dorpsbelang en CDA tot aan de herindelingsverkiezingen in
november door te zetten. Geen opvolger.
Maasdonk – herindeling
Door het opheffen en samengaan van Maasdonk deels met Oss en deels met Den Bosch worden bij de
herindelingsverkiezingen van 19 november 2014 demissionair: Ben Brands (Dorpsbelang) en Riny van de
Ven (CDA).
Geen van beiden wordt na 1 januari 2015 benoemd in het college van een van de twee nieuwe
fusiegemeenten.
Maassluis – politiek – integriteit (1 wethouder)
Huub Eitjes (VVD) wordt door de landelijke partijtop gedwongen op te stappen. Aanleiding: hij is niet
alleen verantwoordelijk voor 70 duizend euro subsidie voor het theater waar zijn broer directeur is maar
hij blijkt ook via het bedrijf van hemzelf vergoedingen voor door zijn broer geleverd werk te betalen.
Eitjes voelt zich slachtoffer van het verlangen van de VVD om niet meer te worden geconfronteerd met
nieuwe integriteitsaffaires. ‘Ik voel mij als een ei met vogelgriep: zo snel mogelijk ruimen.’
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Millingen aan de Rijn – herindeling
Peter Wassink (PvdA) en Jan Scholtens (CDA) worden demissionair door herindelingsverkiezingen voor
nieuwe gemeente Groesbeek/Berg en Dal op 19 november 2014.
Geen van beide wethouders wordt na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van de nieuwe
gemeente Groesbeek/Berg en Dal.
Muiden – burgemeestersbenoeming
Rob Meerhof (PvdA) wordt burgemeester in Oostzaan. Opvolger: Hendrik Boland (D66, uit Enkhuizen).
Nederlek – herindeling
Door fusieverkiezingen voor Krimpenerwaard worden demissionair op 19 november bij de
herindelingsverkiezingen: D. Roelse (VVD) en C. van der Graaf (PvdA).
Geen van beide wethouders wordt na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
Krimpenerwaard.
Oegstgeest – gezondheid – tijdelijk
Marien den Boer (CDA) tijdelijk vanwege een operatie tot de Kerst uit de running, daarna weer aan de
slag.
Oldenzaal – andere politieke werkkring (tijdens de formatieperiode)
Demissionair wethouder Frits Rorink (CDA) wordt na de raadsverkiezingen genoemd als wethouder in
een nieuw college wanneer bekend wordt dat hij wethouder wordt in Deventer.
Oss – herindeling
Door fusieverkiezingen als gevolg van de opheffing van Maasdonk worden demissionair de volgende
wethouders: Jan van Loon (VDG), René Peters (CDA), Reina de Bruijn-Wezemann (VVD), Hendrik
Hoeksema (PvdA).
Alleen René Peters wordt na 1 januari 2019 benoemd in het nieuwe fusiecollege van Oss.
Oude IJsselstreek – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jelle Berens (SP) treedt twee dagen na zijn benoeming af. Aanleiding: Berens zou een journalist onder
druk hebben gezet. Bovendien zou hij geheime informatie hebben gelekt. Geen opvolger.
Ouderkerk – herindeling
M.G. Boere-Schoonderwoerd (VVD) en T.C. Segers (ChristenUnie) worden demissionair door
fusieverkiezingen voor nieuwe K5-gemeente op 19 november 2014.
Alleen Ria Boere wordt na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege in Krimpenerwaard.
Schagen – andere politieke werkkring
Jos Beemsterboer (CDA) wordt wethouder in Wormerland. Opvolger: zoon Jelle Beemsterboer (CDA).
Schagen – persoonlijk
De 71-jarige Jan Bouwes (VVD) stopt er mee nadat hij nog anderhalf jaar wethouder is geweest in het
college van de nieuwe fusiegemeente Schagen. Opvolger: Andre Groot (VVD).
Schermer – herindeling
Door fusieverkiezingen met Alkmaar en Graft worden twee wethouders demissionair: Simon Binnendijk
(CDA) en Wim van Enter (Schermer Belang).
Geen van beide wethouders wordt na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
fusiegemeente Alkmaar.
Schoonhoven – herindeling
Peter Matheij (VVD) en Marry Holst-Brink (CDA) worden demissionair door fusieverkiezingen op 19
november 2014 voor de nieuwe fusiegemeente Krimpenerwaard.
Geen van beide wethouders wordt na 1 januari 2015 benoemd in het fusiecollege van Krimpenerwaard.
Sluis – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
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Stan Lauret (VVD) neemt ontslag. Hij zegt dat hij niet de ruimte krijgt om zijn ambities waar te maken. Na
zijn aftreden wordt bekend dat er een onderzoek is gestart naar zijn gedrag jegens de ambtenaren.
Opvolger: het Tholense VVD-raadslid Jack Werkman.
Spijkenisse – herindelingsverkiezingen
Vanwege herindelingsverkiezingen met Bernisse voor nieuwe gemeente Nissewaard zijn demissionair
geworden op 19 november 2014: Jan Willem Mijnans (ONS), Christel Mourik (VVD), Dirk van der Schaaf
(CDA), Kees Dijkman (ONS) en Pieter de Vos (ONS).
Mijnans, Mourik, Van der Schaaf en Dijkman worden na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe
fusiecollege van Nissewaard.
Teylingen – politiek – breuk met eigen fractie, vermoeden van belangenverstrengeling (1 wethouder)
Leo van Zon (VVD) legt in de vroege zomer (12 juni) zijn wethouderschap neer. Van Zon voert aan dat hij
de eerste paar maanden onvoldoende vertrouwen in de samenwerking met zijn eigen VVD-fractie heeft
ervaren. De vermoedelijke aanleiding, zo wordt veronderstelt, is een gebrek aan vertrouwen in de VVDfractie na gedoe over mogelijke belangenverstrengeling met betrekking tot het Bloemencorso. Van Zon
blijft voorzitter bloemencorso Bollenstreek.
Ubbergen – herindeling
Leidy van der Aalst-Wolken (PvdA/GroenLinks) en Ria Barber-Hendriks (Combinatie 90) worden
demissionair door herindelingsverkiezingen van 19 november 2014 voor nieuwe gemeente
Groesbeek/Berg en Dal.
Als enige van de twee wordt Ria Barber na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
Groesbeek/Berg en Dal.
Vaals – politiek – falende projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Juliette Verbeek (PvdA) neemt ontslag uit verantwoordelijkheid voor een project waarvoor de financiële
basis (3,5 miljoen) wegviel nadat bleek dat de betreffende nieuwe studentenhuizen geen apart
huisnummer konden krijgen. Opvolger: Rainer Kersten (PvdA).
Valkenburg aan de Geul – persoonlijk
Charles van Melsen (Algemeen Belang) legt zijn taken neer. De combinatie van wethouderschap met een
baan in wisseldienst is niet langer te combineren. ‘De combinatie van het parttime wethouderschap en een
dienstverband in continudienst is te zwaar gebleken. Voorheen had ik weinig last van variërende
dienstwissels, maar de laatste tijd valt mij dit steeds zwaarder. Helaas ben ik hierdoor niet langer in de
gelegenheid om als wethouder optimaal te kunnen functioneren. Het werk als wethouder vergt namelijk
veel inzet en betrokkenheid.’ Opvolger: Carlo Vankan (Algemeen Belang).
Veldhoven – politiek - bestuursstijl – 1 wethouder
Wilfried Gradus (VSA) legt zijn functie als wethouder van de gemeente Veldhoven neer. Dat schrijft hij in
een brief die hij dinsdag naar burgemeester Jack Mikkers heeft gestuurd. ‘De reden is dat ik tot de
conclusie ben gekomen dat het combineren van een deeltijd-wethouderschap met een aantal
nevenfuncties/-activiteiten voor mij niet mogelijk is gebleken. Ik leg mijn wethouderschap per direct
neer." Tijdsgebrek is niet het enige. ‘Mijn wethouderschap zorgde ervoor dat ik minder vrijheid had om
dingen te doen in het publieke domein.” In welke dingen hij zich precies belemmerd voelde, wilde Gradus
niet zeggen. Geen opvolger.
Vlagtwedde – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
René ter Horst (Gemeentebelangen) voelt zich te weinig gesteund door zijn eigen partij, zo blijkt uit zijn
toelichting op de officiële verklaring dat het wethouderschap een te zware wissel op zijn gezinsleven trok.
Opvolgster: Giny Luth.
Vlist – herindeling
Als gevolg van de fusieverkiezingen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard worden op 19 november
2014 demissionair: Ton van Dorp (VKGB) en Bart Crouwers (VVD).
Geen van beiden wethouders wordt na 1 januari 2015 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
Krimpenerwaard.
Weesp – gezondheid
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Jos van Veen (WSP) legt om gezondheidsredenen het wethouderschap neer. Opvolger wordt Joop
Overmars (WSP).
Wijchen – burgemeestersbenoeming
Marcel Thijssen (Kernachtig) wordt burgemeester van Tynaarlo. Opvolger: Geert Gerrits (Kernachtig).
Woerden – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Cor van Tuijl (ChristenUnie/SGP) dient zijn ontslag in. Aanleiding: politieke ophef nadat de wethouder een
winkelier een boete had kwijtgescholden, die was opgelegd omdat de winkelier zich niet had gehouden
aan de regels omtrent de zondagsopenstelling. Opvolger: Tymon de Weger (ChristenUnie).
Zandvoort – politiek – integriteit (1 wethouder)
Han Cohen (Ouderen Partij Zandvoort) wordt weggestuurd door zijn eigen partij en coalitiegenoten D66
en CDA. Aanleiding: een conflict over oneigenlijk gebruik van de schuur van Cohen in zijn achtertuin door
zijn dochter. Tijdens het conflict beschuldigt de wethouder de burgemeester van het plegen van een
strafbaar feit, de burgemeester op zijn beurt suggereert dat de wethouder liegt. Opvolger: Liesbeth Challik
(OPZ).
Zutphen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Egbert Grundemann (SP) stapt op na aanhoudende kritiek op het ontbreken van een verbindende
communicatiestijl. De SP stapt uit de coalitie.
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JAAROVERZICHT 2015 (1e volle jaar)
Aa en Hunze – burgemeester
Bert Wassink voorgedragen voor benoeming tot burgemeester op Terschelling. Opvolger: Co Lambert
(GroenLinks).
Aalburg – politiek – breuk in coalitie (2 wethouders)
SGP en BAB zeggen vertrouwen op in coalitiepartner Ideaalburg omdat de coalitiepartner met de
oppositie stemt voor gemeentelijke herindeling. Sheik Shakkierim (Ideaalburg) wil aanvankelijk niet
opstappen, maar kiest uiteindelijk eieren voor zijn geld. SGP en BAB vormen een nieuwe coalitie met CDA
en ChristenUnie. Dick Prosman (SGP) heeft door de herindelingsdiscussie ook de handdoek in de ring
gegooid. Pim Bouman (BAB) gaat door in het nieuwe college dat verder drie nieuwkomers kent: Cees
Schreuders (CDA), Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) en Arie van Loon (SGP).
Albrandswaard – politiek - informatievoorziening (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
Jan Backbier (OPA) stapt op na een aangenomen motie van wantrouwen. Aanleiding: de wethouder zou
locatie-informatie over de opvang van asielzoekers hebben verteld aan een inwoner. De VVD zegt
vervolgens het vertrouwen op in de coalitie. Er wordt gepoogd een oplossing te vinden maar begin
november stappen alle wethouders op: Marco Goedknegt (VVD), Johan van Wolfswinkel (CU/SGP) en
Mieke van Ginkel (CDA). Eind van de maand wordt een nieuwe coalitie geïnstalleerd waarin Marco
Goedknegt (VVD) de enige, oude bekende is. Het college telt verder drie nieuwe wethouders: Maret
Rombout (EVA), Hans van der Graaff (PvdA) en Jacqueline van Leeuwen (NAP).
Alkmaar – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Peter de Baat (VVD) treedt af vanwege een miljoenentekort op de begroting en een jaarrekening die niet is
goedgekeurd door de accountant. De wethouder gaf aanvankelijk de topambtenaren de schuld, waarna
gemeentesecretaris Coen Aalders werd ontslagen. Opvolger: Pieter Dijkman (VVD).
Almelo – politiek - informatievoorziening (1 wethouder), breuk eigen fractie (1 wethouder)
Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) treden af. Van Marle verzuimde de raad te informeren
over een brief waarin werd voorgesteld een eerder raadsbesluit te versoepelen om de begroting op korte
termijn gunstiger te krijgen. Bruggink is gedwongen op te stappen omdat zijn D66-fractie de begroting
niet steunt en het vertrouwen opzegt in de coalitie. Er wordt onder leiding van het CDA een
minderheidscoalitie gevormd met voldoende basis in de raad van 15 fracties. Er treedt (per 5 januari
2015) een nieuwe wethouder aan: het Drentse Statenlid Alex Langius (ChristenUnie).
Almere – persoonlijk
Henk Mulder (PvdA) stopt want wonen in Almere vanwege het wethouderschap valt niet te combineren
met zijn gezin dat nog altijd in Leeuwarden woont. Opvolger: Tjeerd Herrema (PvdA).
Amersfoort – andere politieke werkkring
Pim van den Berg (D66) wordt gedeputeerde in de provincie Utrecht. Opvolger: de Soester wethouder
Yvonne Kemmerling (D66).
Apeldoorn – andere zakelijke werkkring
Olaf Prinsen (D66) kiest voor een baan buiten de politiek. Hij wordt per 1 juli directeur van de NVRD, de
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement, in Arnhem. Opvolger: Mark Sandmann
(D66).
Appingedam – persoonlijk
Yang Soo Kloosterhof (CDA) stopt ermee. De jas van het wethouderschap past haar niet. Opvolger: Martien
van Bostelen (CDA).
Arnhem – persoonlijk
Hans Giesing (D66) stopt een jaar na zijn aantreden als wethouder omdat het wethouderschap niet is te
combineren met zijn gezin. Opvolger: Ron König (D66), voormalig wethouder in Rheden.
Arnhem – gezondheid
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Henk Kok (GroenLinks) stopt vanwege zijn eigen gezondheid en de gezondheid van zijn vrouw. De
zoektocht naar een partijgenoot als opvolger (de Bredase ex-wethouder Selcuk Arkinci is de voornaamste
kandidaat) strandt, omdat GroenLinks uit de coalitie stapt. GroenLinks wil geen verantwoordelijkheid
nemen voor de bouw van 350 woningen in Meinerswijk. Opvolger: Anja Hage, fractievoorzitter voor de
ChristenUnie in Fryslân.
Baarle-Nassau – persoonlijk
Peter Antonis (VPB) stopt op 1 juli 2015, vanwege pensionering. Geen opvolger.
Baarn – politiek - verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Rudolph Vermeer (D66) stapt op, gevolgd door Kees Koudstaal (BOP). Aanleiding: D66 zegt het
vertrouwen op in samenwerking met BOP. Er komt een nieuwe coalitie met D66 maar zonder BOP. De
twee overige wethouders, Peter Blokker (PvdA) en Margreet Breukelaar (GroenLinks), moeten daardoor
ook vertrekken. Het nieuwe college telt vier wethouders: Erwin Jansma (VVD), Jan Baerends (CDA), Theo
Stroo (D66) en Andre van Roshum (SGP/ChristenUnie).
Barendrecht – andere zakelijke werkkring
Jeroen Gebben (VVD) wordt voorzitter van het college van bestuur van de Edudelta Onderwijsgroep.
Opvolger: VVD-fractievoorzitter Leon van Noort uit Lansingerland.
Beek – politiek - verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Maurice Wierikx en Thijs van Es (beiden BBB-NDB) en Peter Hovens (Progressief Beek) dienen hun
ontslag in. Er zijn onoverbrugbare meningsverschillen in de coalitie over de wijze waarop het college
thema’s als dorpsvisies en transformatie van het sociaal domein zou vormgeven. BBB-NDB vormen een
nieuwe coalitie met het CDA. Van Es keert terug in het nieuwe college dat verder drie nieuwe wethouders
telt: Hub Schoenmakers (BBB-NDB) en de CDA’ers Hub Hodzelmans en Jean Wachelder.
Bergen op Zoom – politiek - bestuursstijl (1 wethouder)
Ton Linssen (Lijst Linssen) verliest het vertrouwen van de overige wethouders en van 6 van de 8 fracties
en moet na 11 jaar wethouderschap het college verlaten. Aanleiding: zijn voortdurende kritiek op de
ambtelijke organisatie. En vooral de houding dat hij dat blijft doen ondanks afspraken dat het punt is
gemaakt. Opvolger: geen.
Berkelland – politiek - integriteit (1 wethouder)
Leo Scharenborg (CDA) stapt op wegens fouten in een 9-tal procedures omdat hij bij de verlening van
vergunningen in deze gevallen gedurende de afgelopen drie jaar niet de juiste besluitvormingsprocedure
had gevolgd. Opvolger: voormalig wethouder in Ede en Rijnwaarden en voormalig Gelders gedeputeerde,
Marijke van Haaren (CDA).
Bloemendaal – politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Marjolein de Rooij (GroenLinks) treedt per direct af omdat zij zwaar onder vuur ligt in de kwestieElswoutshoek. Burgemeester Ruud Nederveen treedt tegelijkertijd af. De Rooij verklaarde dat ambtenaren
door de broers Hans en Rob Slewe van de Elwoutshoek werden geïntimideerd en bedreigd. E-mails en
verklaringen van ambtenaren zouden dat aantonen maar zijn nooit openbaar gemaakt totdat de lokale
partij Hart voor Bloemendaal de geheime stukken publiceerde. De Rooij had overigens kort daarvoor
kenbaar gemaakt te vertrekken als wethouder om met haar gezin naar Tanzania te gaan. Opvolger:
Richard Kruijswijk (GroenLinks).
Bloemendaal – persoonlijk
Tammes Kokke (VVD) stopt er mee want genoeg is genoeg, op dezelfde dag dat het college vergunning
geeft voor Elswoutshoek waar de wethouder van financiën zich altijd tegen heeft verzet. Opvolger: Nico
Heijenk (VVD).
Bloemendaal – politiek - bestuurscultuur (1 wethouder)
Waarnemend burgemeester Aaltje Emmens-Knol (PvdA) stopt ermee. Ze wordt ziek van de politieke
cultuur in de raad van Bloemendaal. Het luidt de val in van het college van VVD, D66 en GroenLinks want
D66 stapt uit het college en wethouder Jur Botter (D66) stapt op vanwege de politieke verziekte cultuur.
De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders (PvdA) wordt tot waarnemend burgemeester benoemd.
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Botter wordt in december opgevolgd door Ton van Rijnberk (D66), ex-wethouder in Noordwijk en
Hillegom.
Bodegraven-Reeuwijk – burgemeester
Wendy Verkleij (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk) wordt burgemeester in Uitgeest. Opvolgster:
Laura Leijendekker (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk).
Boxmeer – andere politieke werkkring
Erik Ronnes (CDA) wordt Tweede Kamerlid als opvolger van Sander de Rouwe, die gedeputeerde is
geworden in Fryslân. Opvolger: Peter Stevens (CDA).
Breda – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
GroenLinks stapt uit de Bredase coalitie vanwege een conflict over de samenvoeging van het Breda’s
Museum en beeldmuseum MOTI. De winnaars van de verkiezingen maar ook de verliezers van de
formatie, VVD en D66, komen in de nieuwe coalitie. GroenLinks, CDA en Breda ’97 verdwijnen in de
oppositie. Behalve Selcuk Arkinci (GroenLinks) betekent de coalitiebreuk ook het einde van het
wethouderschap voor Bob Bergkamp (CDA) en Bernie van den Berg (Breda ’97). Patrick van Lunteren
(SP) en Miriam Haagh (PvdA) gaan door naar het nieuwe college dat verder bestaat uit: Alfred Arbouw
(VVD), Boaz Adank (VVD), Paul de Beer (D66) en Marianne de Bie (D66).
Brunssum – andere politieke werkkring
Eric Geurts (PvdA) wordt gedeputeerde in Limburg. Opvolger: Haico Offermans (PvdA).
Buren – politiek - integriteit (1 wethouder)
Idzerd Lautenbach (CDA) stapt op als blijkt dat hij een handtekening van een ambtenaar zou hebben
vervalst. Hij wordt van valsheid in geschrifte beschuldigd want de wethouder zou eigenhandig een
collegevoorstel hebben gewijzigd en het voorstel vervolgens hebben ingebracht om zo de steun van de
gemeente van de gemeente aan de inwoners van Zoelmond voor een project van de kerk mogelijk te
maken. Er komt geen strafrechtelijke vervolging. Nieuwe wethouder wordt bijna drie maanden later, na
een lange zoektocht: Anne Marie Vreman (CDA).
Bussum – herindeling
Door herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Gooise Meren worden Gerard Boekhoff (PvdA),
Adriana van den Berg (VVD), Lia de Ridder (D66) en Nen van Ramshorst (GroenLinks) demissionair.
Geen van de wethouders keert na 1 januari 2015 terug in het nieuwe college van Gooise Meren.
Capelle aan den IJssel – gezondheid, tijdelijk
Ans Hartnagel (Leefbaar) krijgt in de zomer een acute reuma-aanval en treedt tijdelijk terug. Portefeuille
wordt waargenomen door collega’s.
Den Bosch – gezondheid
Jos van Som (Rosmalens Belang) legt per direct zijn wethouderschap neer vanwege
gezondheidsproblemen, maar keert in het vroege voorjaar van 2016 weer terug op zijn post.
Den Helder – politiek – integriteit (1 wethouder)
Geurt Visser (Stadspartij) stapt op nadat hij wordt beticht van het versturen van seksueel getinte
berichtjes en het maken van vrouwonvriendelijke opmerkingen. Het zoeken naar een opvolger wordt
gestaakt wanneer er een bestuurscrisis ontstaat door de conflicten in de Stadspartij.
Den Helder – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
In de zomer ontstaat er door de interne meningsverschillen binnen de Stadspartij een bestuurscrisis. Vijf
van de elf fractieleden van de Stadspartij worden weggestuurd. Er wordt een nieuw college geformeerd
met de vier fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en PvdA samen met de twee wethouders van de
Stadspartij. Er komt geen opvolger voor Geurt Visser. Dirk Pastoor (Vrije Socialisten) en Odd Wagner
(Behoorlijk Bestuur/GroenLinks/ChristenUnie) verdwijnen uit het college. Het nieuwe college bestaat uit:
Pieter Kos (Stadspartij) en Jacqueline van Dongen (Stadspartij) en de nieuwe wethouders: Bob Haitsma
(VVD), Edwin Krijns (CDA), Lolke Kuipers (D66) en Trees van der Paard (PvdA).
Doetinchem – burgemeestersbenoeming
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Loes van der Meijs (VVD) wordt burgemeester in Doesburg. Opvolgster: Marleen Sluiter (VVD).
Dongen – gezondheid, tijdelijk
Ad van Beek (VVD) treedt vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk terug. Zijn taken worden herverdeeld
over de overige collegeleden.
Dongen – persoonlijk, zwangerschapsverlof
Bea van Beers (PvdA) wordt vanwege zwangerschapsverlof vervangen door Annegien Wijnands (PvdA).
Dongeradeel – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Een koopzondagcrisis leidt tot een coalitiebreuk. Het vertrouwen tussen CDA, FNP en ChristenUnie raakt
onherstelbaar beschadigd vanwege het niet nakomen van een coalitieafspraak over koopzondagen door
de ChristenUnie. Sicco Boorsma (ChristenUnie) moet opstappen. Opvolger: Pieter Braaksma (Algemeen
Belang Dongeradeel).
Drimmelen – gezondheid
Janus Oomen stopt om gezondheidsredenen definitief. Opvolger: Harry Bakker (Lijst Harry Bakker).
Dronten – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Piet Bleeker (CDA) zegt op te stappen vanwege persoonlijke redenen, maar duidelijk is dat zijn vertrek
politiek is gemotiveerd. Bleeker lag onder vuur omdat hij meewerkte aan een reclamespot van een
projectontwikkelaar en vanwege het verkeerd informeren van de raad over het betalen van
arbeidsongeschiktheidspremies. Opvolger: Dirk Minne Vis (CDA).
Dronten – gezondheid, tijdelijk
Hans Engelvaart treedt tijdelijk terug vanwege zijn gezondheid. Tot het zomerreces worden zijn taken
overgenomen door overige collegeleden. Na de zomer wordt gekozen voor een vervanger voor een
periode van 16 weken door Nico Verlaan (CDA). Eind december stelt het CDA voor deze periode nogmaals
met 16 weken te verlengen.
Edam-Volendam – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Onenigheid over de herinrichting van het Europaplein in Volendam maakt dat het college zonder
wederzijds vertrouwen naar de herindeling gaat. Wim Rijkenberg (Lijst Kras) zegt per brief het
vertrouwen op in zijn collega-wethouders Marisa Kes (Volendam ’80) en Gina Kroon-Sombroek (CDA).
Wanneer de gemeente per 1 januari 2016 opgaat in de nieuwe fusiegemeente Edam-Volendam-Zeevang
eindigt hun demissionaire wethouderschap definitief.
Alleen Kroon wordt na 1 januari 2016 benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Eemnes – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
CDA en D66 zeggen het vertrouwen op in coalitiepartner VVD, dat met afsplitsingen te maken heeft. VVDwethouder Herman Zoeteman verliest zijn portefeuille. CDA en D66 willen zonder een derde wethouder
door.
Eindhoven – politiek - projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Marco van Dorst (D66) trekt het niet meer en pakt zijn biezen – nadat hij een motie van treurnis aan zijn
broek krijgt over het Eindhovense Muziekgebouw – en zegt dat er sprake is van een disbalans tussen het
werk als wethouder en zijn privéleven. Opvolger: Wilbert Seuren (D66), wethouder in Vught.
Elburg – andere zakelijke werkkring
Rien Boukema stopt als wethouder en wordt ondernemer. Opvolgster: José Oosthoek (per januari 2016).
Enkhuizen – gezondheid, tijdelijk
Klaas Kok (CDA), na een open hartoperatie op 23 november 2015, volgt zichzelf op.
Geertruidenberg – einde interimschap
Jan van Lith (Uw Drie Kernen) beëindigt zijn interimschap. Bert van den Kieboom (Uw Drie Kernen) keert
terug nadat hij in september 2014 vanwege burnout tijdelijk was teruggetreden.
Goeree-Overflakkee – overlijden
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Piet Koningswoud (SGP) overlijdt onverwacht. Opvolger: Daan Markwat (SGP).
Goes – andere politiek werkkring
Jo Annes de Bat (CDA) wordt gedeputeerde in Zeeland. Opvolger: Derk Allsema (CDA).
Goirle – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Sjaak Sperber (CDA) stopt omdat hij zich niet meer senang voelt in het confronterende politiekbestuurlijke klimaat. Hij voelt zich onder druk gezet van zijn eigen fractie. Opvolger: Harry van de Ven
(LRG).
Gorinchem – politiek – breuk in fractie (1 wethouder), coalitiebreuk (4 wethouders)
Het D66-raadslid Hoogsteger verlaat de fractie en daarmee komt de meerderheid van de coalitie in het
gedrang. D66-wethouder Arnie Faro stapt per direct op. De overige wethouders worden demissionair.
Coalitiebesprekingen leiden er toe dat het CDA de plaats van D66 in de coalitie overneemt. Nieuwe
wethouder: Eeuwit Klink (CDA).
De overige wethouders Marcel Doodkorte (VVD), Arjen Rijsdijk (GroenLinks), Eva Dansen (SP) en Hans
Frije (ChristenUnie) worden hun eigen opvolger.
Heemstede – burgemeestersbenoeming
Pieter van de Stadt (VVD) wordt burgemeester in Lansingerland. Opvolgster: Heleen Hooij (VVD).
Heerde – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jolanda Pierik (CDA), verantwoordelijk voor de decentralisatietaken zoals jeugdzorg en wmo, legt haar
functie neer want het kost haar te veel moeite een goede balans te vinden tussen ambities en tempo om
zaken te realiseren. Opvolger: Jan Berkhoff (CDA).
Heeze-Leende – andere politiek werkkring
Jos van Bree (VVD) wordt wethouder in Helmond. Opvolger: Frans Cuijpers (VVD).
Helmond – andere zakelijke werkkring
Yvonne van Mierlo (VVD) vertrekt per 1 september en wordt voorzitter Raad van Bestuur van Movisie.
Opvolger: Jos van Bree (VVD), wethouder te Heeze-Leende.
Hengelo – andere politiek werkkring
Erik Lieverse (D66) wordt gedeputeerde in Overijssel. Opvolger: Lucas Schoonhoven (D66).
Hillegom – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Ivo ten Hagen (VVD) stapt op nadat hij zich in de provinciale nieuwsbrief te stellig uitspreekt voor de
aanleg van de Duinpolderweg. Hij verliest daarmee het vertrouwen om op dit gevoelige dossier nog langer
de gemeente te vertegenwoordigen. Opvolger (in 2016): Jeroen Verheijen (VVD).
Hoorn – persoonlijk, zwangerschapsverlof resp. einde interimschap
Judith de Jong (PvdA) gaat met zwangerschapsverlof. Tijdelijke vervanger: Jan Nieuwenburg (PvdA),
voormalig wethouder in Haarlem. In november keert Judith de Jong terug en verdwijnt Jan Nieuwenburg.
Landerd – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder), breuk in coalitie (2 wethouders)
Jos Roelofs (VHL) treedt af omdat zijn fractie Vereniging Herindelen Landerd met de oppositie meegaat
om de voorgestelde fusie van een deel van Landerd met Uden uit te stellen en eerst een volksraadspleging
te houden. Vervolgens zegt VHL het vertrouwen in de coalitie op. Een externe informateur krijgt de
opdracht een nieuwe coalitie te formeren. Aan het eind van de zomer treedt het nieuwe college van VHL,
DS97 en CDA aan. Daarmee verdwijnen de twee andere demissionaire wethouders, Moritz Bohmer
(Professief Landerd) en Hans Vereijken (RPP) van het toneel. De nieuwe wethouders zijn: Piet Hein
Jonkergouw (CDA), Ben Maathuis (DS97) en Ben Brands (VHL).
Landsmeer - persoonlijk
Cor Hienkens stopt er na twee jaar mee. De destijds tussentijds aangetreden inmiddels 70-jarige
wethouder vindt het mooi geweest. Geen opvolger.
Meerssen – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
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De twee coalitiepartijen Focus en PGM zeggen het vertrouwen op in de derde coalitiepartner Brug-M
omdat die gesprekken voert over een nieuwe coalitie met de oppositiepartijen. Maureen Gubbels (Focus)
en Guido Houben (PGM) leggen hun portefeuille neer. Zij keren beiden terug na de vorming van een
nieuwe coalitie met de VVD. Brug-M-wethouder Jan Gulikers wordt vervangen door Eugène Glimmerveen
(VVD).
Meerssen – gezondheid, tijdelijk
Maureen Gubbels (Focus) legt na de zomer vanwege ziekte haar werkzaamheden neer. Het voormalig
Sittardse raadslid Berry van Rijswijk wordt door haar partij als vervanger aangezocht. In december wordt
de vervanging opnieuw voor een periode van 16 weken verlengd.
Meerssen – politiek - integriteit (1 wethouder)
Eugène Glimmerveen (VVD) neemt per direct ontslag vanwege persoonlijke afwegingen en verlaat de
politiek. Enkele dagen er voor was Glimmerveen in opspraak geraakt omdat hij in 2014 de
gemeentesecretaris had gevraagd hem als raadslid aan te bevelen voor een baan bij de gemeente. De
secretaris weigerde dat verzoek. Voorlopig geen opvolger. Die komt pas in 2016 in de persoon van
Desirée Cortenraede (VVD).
Menterwolde – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder), breuk in de coalitie (3 wethouders),
bestuursstijl (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Nadat burgemeester Van Zuijlen vanwege de bestuurscultuur in Menterwolde is afgetreden, neemt Jan
Batelaan (VVD) eind mei ontslag. De VVD hoopt zo de coalitie in stand te houden, maar moet vervolgens
een nieuwe aanvulling op het coalitieakkoord tekenen voor meer geld voor sociale zaken en stapt dan uit
de coalitie met Menterwolde Gewoon en SP. Er wordt binnen een week een nieuwe coalitie gevormd door
SP en Menterwolde Gewoon met Kritisch Menterwolde die eind juni wordt geïnstalleerd met oudwethouder Matty Siersema (Kritisch Menterwolde) als nieuweling. Het college bestaat verder uit Lian
Veenstra (SP) en de twee wethouders van Menterwolde Gewoon, Jan Velthuis en Roelof Vos.
Ruim vier maanden later, begin november gaat het weer mis wanneer de SP het vertrouwen opzegt in
Kritisch Menterwolde en Menterwolde Gewoon. Aanleiding: een gebrek aan vertrouwen hoe de
coalitiepartners de financiële problemen van de gemeente willen oplossen. De VVD pleit voor een college
met wethouders van buiten. De SP hecht aan het pluche en wil haar wethouder Veenstra houden. De
andere partijen gaan daarmee akkoord op voorwaarde dat de SP-wethouder de post financiën opgeeft.
Kritisch Menterwolde en Menterwolde Gewoon hebben het nakijken en verliezen hun wethouders,
respectievelijk Matty Siersema (KM) en Roelof Vos (MG) en Jan Velthuis (MG). Het nieuwe college bestaat
naast Lian Veenstra (SP) uit twee wethouders van buiten, te weten Thea van der Veen (PvdA) en Jaap Borg
(VVD).
Montfoort – politiek – integriteit (3 wethouders)
De stemmen staken op een motie van wantrouwen tegen wethouder Rob Jonkers (Inwonersbelangen).
Vervolgens stapt het voltallige college op om ruimte te maken voor een integriteitsonderzoek. De
wethouders Jan Vlaar (CDA) en Ineke Langerak (ChristenUnie) worden demissionair. Aanleiding voor de
kwestie is dat de gemeente betrokken is bij enkele pijnlijke dossiers: ten onrechte is een vergunning aan
een boer verleend, daarnaast was wethouder Jonkers in conflict met de Hersteld Hervormde Gemeente
over het gebruik van het oude Rabobankgebouw. Ruim een maand nadat de portefeuilles ter beschikking
zijn gesteld, keren Vlaar en Langerak terug. Pas diep in het najaar, in oktober, komt er een derde
wethouder: Marieke Lejeune (Progressief Akkoord).
Muiden – burgemeestersbenoeming
Rob Meerhof (PvdA) wordt burgemeester in Oostzaan. Opvolger: Hendrik Boland (D66).
Muiden – herindeling
Door de fusieverkiezingen voor de nieuwe gemeente Gooise Meren worden demissionair: Henny
Timmerman (VVD) en Hendrik Boland (D66).
Boland wordt als enige benoemd in het nieuwe college van Gooise Meren.
Naarden – andere politieke werkkring
Marcel Adriani (D66) wordt opvolger van Yvonne Kemmerling (D66) in Soest. Opvolger: Olaf Vroom
(D66).
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Naarden – herindeling
Vanwege fusieverkiezingen voor de nieuwe gemeente Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden)
worden demissionair in november 2015: Marleen Sanderse (CDA), Miriam van Meerten (VVD) en Olaf
Vroom (D66).
Sanderse (CDA) en Van Meerten (VVD) worden als enigen benoemd in het na 1 januari 2016
geïnstalleerde nieuwe college van Gooise Meren.
Nijkerk – politiek – breuk in coalitie (3 wethouders)
Het college van CDA, ChristenUnie/SGP en VVD komt ten val na een discussie over het openstellen van
winkels op zondag. De VVD helpt de oppositie aan een meerderheid om de winkels voortaan op zondag
open te laten. ChristenUnie/SGP, gevolgd door het CDA, zeggen het vertrouwen op in de liberalen. De
formatie van een nieuw college levert na de zomer een historisch Nijkerks college op dat voor het eerst
geen wethouder meer heeft van christelijke signatuur. René Windhouwer (CDA) en Geert Horst
(ChristenUnie/SGP) verdwijnen van het Nijkerkse pluche. Marly Klein-Schuurs (VVD) wordt opnieuw
wethouder en krijgt gezelschap van Wim van Veelen (Pro21), Nadya Abouyaaboub (Pro21) en Patricia van
der Hurk (De Lokale Partij).
Nunspeet – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Edward van der Geest (Gemeentebelang) bespeurt dat hij in zijn vierde periode als wethouder niet meer
het politieke vertrouwen geniet om zijn werk goed te doen en trekt zijn conclusies: hij treedt af.
Opvolgster (per januari 2016): Marije Storteboom (Gemeentebelang).
Oisterwijk – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Wim Lemmens (PGB) legt het wethouderschap neer als AB en VVD het vertrouwen in zijn partij opzeggen.
Doordat twee CDA-raadsleden overstappen naar de VVD is er geen derde coalitiepartner meer nodig. Er
komt wel een derde wethouder voor de VVD: Sjef Verhoeven uit Goirle.
Oldenzaal – persoonlijk
Hans Bekke (CDA) stapt per direct op. Het wethouderschap heeft hem en zijn collega’s niet gebracht wat
er van werd verwacht. Opvolger: Alida Renkema, raadsgriffier in Zwartewaterland en Statenlid in
Overijssel.
Ommen – burgemeester
Klaas Smid (PvdA) wordt burgemeester in Noordenveld. Opvolger: Hans ter Keurst (PvdA).
Oosterhout – gezondheid
Jan Peters (VVD) moet vanwege zijn gezondheid tijdelijk terug treden om aan het einde van het jaar
bekend te maken definitief te stoppen als wethouder.
Ooststellingwerf – persoonlijk
Jan Henk Veenhouwer (VVD) kan wethouderschap niet meer combineren met het werk. Opvolger Sietse
Derks (VVD).
Oud Beijerland – politiek – breuk in fractie (1 wethouder)
Henk Kievit (BINT) ervaart te weinig steun van zijn fractie en stapt op vanwege de politieke
verwikkelingen die slecht zijn voor zijn gezondheid. Opvolger: de voormalige Zeeuwse CDA-gedeputeerde
Harry van Waveren die namens BINT wethouder wordt.
Oud-Beijerland - persoonlijk
Johan van Buuren (SGP/CU) zet na negen jaar een punt achter het wethouderschap. ‘Het is mooi geweest’.
Opvolger: Piet van Leenen (SGP/CU).
Oude IJsselstreek – politiek - bestuurscultuur (3 wethouders)
Een rapport over de bestuurscultuur in Oude IJsselstreek leidt tot het opstappen van burgemeester Hans
Alberse. De wethouders stellen hun portefeuilles ter beschikking om een nieuwe start te maken voor een
nieuw college dat voor de zomer wordt verwacht. Pas diep in de herfst, wanneer diverse informateurs hun
tanden hebben stuk gebeten op de bestuurlijke verhoudingen, komt er een nieuw college nadat Jan
Flinkenfluegel (Lokaal Belang) is opgestapt omdat hij het vertrouwen van zijn fractie mist. Henk
Hengeveld (Lokaal Belang) wordt zijn opvolger. Twee wethouders, Peter van de Wardt (CDA) en Bert
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Kuster (Lokaal Belang) mogen blijven, maar niet van harte want zij krijgen geen unaniem
vertrouwensvotum. Het nieuwe college telt behalve Hengeveld nog een nieuweling: Jos Sluiter (VVD).
Pekela – politiek - bestuursstijl (1 wethouder)
Anneke Duit (GroenLinks) stopt er mee. Ze zegt dat het wethouderschap haar niet meer bevalt, onder
meer door de bezuinigingen vanuit Den Haag. Geen opvolger.
Pijnacker-Nootdorp – andere zakelijke werkkring
Peter van Haagen (VVD) heeft er na 21 jaar schoon genoeg van en maakt zijn vertrek onverwachts bekend,
vlak voor de zomer. Hij stapt over naar het bedrijfsleven. Opvolger: Piet Melzer
Renswoude – andere politieke werkkring
Didi Dorresteijn (CDA) kiest voor het Statenlidmaatschap van Utrecht. Opvolger: Hans van de Pol.
Rijssen-Holten – persoonlijk
De 66-jarige Ben Wolterink stopt ermee. “Niet meer hoeven te vergaderen tot laat in de avond lijkt mij
geweldig”. Opvolger: Bert Tijhof (ChristenUnie).
Roosendaal – gezondheid, tijdelijk
Hans Verbraak (CDA) is vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk uit de running.
Schagen – politiek – breuk in fractie (1 wethouder)
André Groot (VVD) stapt op. Hij mist het vertrouwen van zijn eigen fractie om als bestuurder op te treden.
Zijn fractie accepteert geen ozb-verhoging waarvoor eigen wethouder mee heeft ingestemd. In 2016
wordt Wens4U de nieuwe coalitiepartner voor CDA en PvdA en wordt Jan Steven van Dijk (Wens4U) tot
nieuwe wethouder benoemd.
Schinnen – politiek - integriteit (1 wethouder)
Jan Hermans (Vernieuwingsgroep) stapt op vanwege beschuldigingen over lekken uit college wat leidde
tot de receptierel over het vertrek van burgemeester Berry Link. Opvolgster: Jeannette Quadvlieg-van
Dam (oud-wethouder in Onderbanken).
Sint Anthonis- gezondheid
Pierre Reijnen (CDA) vertrekt vanwege gezondheidsproblemen. Opvolger: Ingrid Voncken, CDAfractievoorzitter in Gennep.
Slochteren – politiek – breuk in fractie (1 wethouder)
Mariska Goeree (GroenLinks/D66) stopt ermee. Zij mist het vertrouwen van de eigen fractie die in haar
ogen niet door heeft dat bestuursverantwoordelijkheid wat anders is dan oppositievoeren. Opvolger: Anja
Woortman (PvdA) namens de nieuwe coalitiepartij PvdA dat de plaats overneemt van GroenLinks/D66.
Soest – andere politieke werkkring
Yvonne Kemmerling (D66) wordt wethouder in Amersfoort als opvolger van Pim van den Berg die
gedeputeerde in Utrecht wordt. Opvolger: Marcel Adriani (D66-wethouder in Naarden).
Stadskanaal – persoonlijk
Roelof Plieger (CDA) stopt. Het wethouderschap past hem niet na een jaar proberen. Hij was er voor 8 jaar
raadslid. Opvolgster: Goziena Brongers-Roffel (CDA).
Steenbergen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Vincent van den Bosch (D66) treedt af nadat hij in opspraak was geraakt omdat hij boos was uitgevallen
tegen een inwoner die hem na een raadsvergadering vragen stelde en daarvan een filmpje maakte. Hij
noemde de man een ‘dorpsgek’ en dreigde hem aan te klagen. Van den Bosch sprak achteraf van een ‘stom
incident’. Opvolgster (benoemd in 2016) Marijke Vos.
Stein – politiek – financieel beleid (1 wethouder)
Ron van Leuken (DOS) stapt op vanwege de fors tegenvallende inkomsten op het recreatiepark Steinerbos
als ook omdat hij de raad verkeerd had geïnformeerd over het aantal verkochte abonnementen.
Opvolgster: Natascha Wingelaar (DOS).
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Stichtse Vecht – overlijden
Henk van Rhee (SGP-ChristenUnie) overlijdt. Opvolgster: Jacqueline Koops (CU-raadslid Amstelveen).
Stichtse Vecht – politiek - integriteit (1 wethouder)
Jaap Verkroost (CDA) treedt af omdat hij 2 ton heeft geleend van een plaatselijke ondernemer. Het CDA
stapt uit de coalitie en wordt vervangen door GroenLinks. Linda van Dort, fractievoorzitter GroenLinks,
wordt de nieuwe wethouder.
Súdwest Fryslân – andere zakelijke werkkring
Sjoerd Tolsma (PvdA) vertrekt voor een andere baan buiten de politiek: directeur wonen welzijn zorg bij
de Kwadrand Groep. Opvolgster: Stella van Gent (PvdA).
Twenterand – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Johan Oordt (CDA) stapt op. Hij zegt niet de juiste informatie te krijgen om het wethouderschap goed uit te
voeren. Opvolger: Jan Herman Scholten (CDA).
Uitgeest – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Het CDA stapt uit de coalitie en trekt wethouder Wil Spaanderman terug. Aanleiding: een breuk met
Progressief Uitgeest over afwijkend stemgedrag over Park Oudgeest. De coalitiebreuk leidt tot het
verdwijnen van Progressief Uitgeest uit het college. Er wordt een nieuw college benoemd zonder Jan
Schouten (Progressief Uitgeest) maar wel met Antoine Tromp (D66) die door mag uit het oude college en
drie nieuwelingen: Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal), Jack Zwarthoed (CDA) en Karel Mens (VVD).
Utrecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Margriet Jongerius (GroenLinks), verantwoordelijk voor cultuur en welzijn, stapt op. Ze vindt dat er in de
politiek te weinig tijd en ruimte is voor het zoeken van nuances en het zoeken naar alternatieven om tot
goede afgewogen besluiten te kunnen komen. Opvolger: Kees Diepeveen (GroenLinks), voormalig
stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Noord.
Venray – andere politieke werkkring
Hans Teunissen (D66) wordt gedeputeerde in Limburg. Opvolger: de 26-jarige BMC’er Martijn van der
Putten (D66).
Vlissingen – persoonlijk
Dick Verboom (D66) stopt om persoonlijke redenen: hij is er achter gekomen dat het wethouderschap
hem niet past. Opvolgster: D66-fractievoorzitster Josephine Elliot.
Voerendaal – politiek – breuk in fractie (2 wethouders)
Suzanne Lipsch (Voerendaal Actief) dient haar ontslag in omdat haar fractie uiteenvalt. Daarmee valt de
basis onder de coalitie met Democraten Voerendaal en komt ook Patrick Leunissen in demissionair status.
Patrick Leunissen (Democraten Voerendaal) komt terug in het nieuwe college dat verder bestaat uit Jo
Brauers (D66) en Peter Thomas (CDA).
Vught – andere politieke werkkring
Wilbert Seuren (D66) wordt wethouder in Eindhoven van de opgestapte Hans van Dorst. Opvolger: D66fractievoorzitter Fons Potters.
Waalre – burgemeestersbenoeming
Marina Starmans (VVD) wordt burgemeester in Dongen. Opvolgster: VVD-fractievoorzitter José van Dijk.
Waalwijk – gezondheid
Henk Heuverling (Lokaal Belang) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Hans Brekelmans (Lokaal
Belang).
Waddinxveen – burgemeestersbenoeming
Martijn Vroom (CDA, Waddinxveen) wordt benoemd tot burgemeester in Krimpen aan den IJssel.
Weststellingwerf – gezondheid, tijdelijk
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Cor Trompetter (PvdA) moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Het college neemt zijn taken tijdelijk
waar.
Westvoorne – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Partij Westvoorne zegt het vertrouwen op in coalitiepartij VVD en in de VVD-wethouder na een evaluatie
van de samenwerking. PW concludeert dat een goede werksfeer ontbreekt en dat er inhoudelijke
meningsverschillen zijn – de VVD hamert op de noodzaak van gemeentelijke herindeling – zodat de
coalitie de eindstreep niet gaat halen. Na coalitieonderhandelingen blijft Bert van der Meij wethouder voor
PW. Als nieuwe wethouder in het nieuwe college treedt toe: Pamela Blok (GBW). Jan van Rij (VVD) keert
niet meer terug.
Woerden – persoonlijk, tijdelijk
Yolan Koster (Progressief Woerden) treedt tijdelijk terug vanwege zorgverlof in verband met ziekte van
echtgenoot. Taken worden door collega en burgemeester waargenomen.
Woerden – politiek - integriteit (1 wethouder)
Bob Duindam (D66) stapt op vanwege beschuldigingen over belangenverstrengeling, na een breuk met de
eigen D66-fractie over het formuleren van onderzoeksvragen over zijn betrokkenheid bij en zijn belang in
zijn ict-bedrijf Grexx dat software voor gemeenten maakt. Opvolger (benoemd in 2016): Hans Haring
(D66), voormalig wethouder in Zoetermeer.
Wormerland – politiek - integriteit (1 wethouder)
Jos Beemsterboer (CDA) stapt per direct op terwijl er ophef is in Schagen over het wachtgeld dat hij kreeg
om het lagere salaris in Wormerland aan te vullen. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Jeroen Schalkwijk.
Zeevang – herindeling
Vanwege fusieverkiezingen met Edam-Volendam worden Hans Schutt (Zeevangs Belang) en Fred Habold
(Onafhankelijk) demissionair.
Alleen Schutt wordt na 1 januari 2016 benoemd in het college van de nieuwe fusiegemeente EdamVolendam-Zeevang.
Zeist – andere politieke werkkring
Jacqueline Verbeek (VVD) wordt gedeputeerde in Utrecht. Opvolger: Sander Jansen.
Zundert – burgemeester
Marjon de Hoon-Veelenturf (CDA) wordt burgemeester van Baarle-Nassau. Opvolger: Jan Aarts (CDA).
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JAAROVERZICHT 2016 (2e volle jaar)
Aalsmeer – persoonlijk
Tom Verlaan (CDA) treedt terug omdat het wethouderschap anders werkt dan hoe hij gewend was te
werken in de verzekeringswereld. Opvolger: de 28-jarige CDA-fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn.
Aalten – politiek – integriteit (1 wethouder)
Erik Luiten (CDA) treedt terug na een integriteitsonderzoek over het zonder vergunning aanleggen van
een mestbassin op zijn melkveebedrijf. Zijn partijgenoot Ted Kok ontspringt de dans nadat hij toegeeft dat
het fout was om vertrouwelijke informatie over een controle aan Luiten door te geven. Opvolger: Gerard
Nijland (CDA-raadslid uit Zevenaar).
Achtkarspelen – politiek - breuk in coalitie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De PvdA stapt uit de coalitie uit verbolgenheid dat coalitiepartner FNP de PvdA links laat liggen.
Aanleiding: de aanvaarding van een motie van de FNP waarover geen overleg met de PvdA is gevoerd en
die een bezuiniging van 510 duizend euro betekent op het sociaal domein ten gunste van
groenvoorziening, consultatiebureaus en sportverenigingen. PvdA-wethouder Gerda Postma stapt op. De
poging van de FNP een nieuwe coalitie te formeren, mislukt. Daarna wordt in de zomer een nieuwe
coalitie geformeerd, zonder FNP en zonder GBA. Daardoor eindigt het wethouderschap van Max de Haan
(GBA) en Marten van der Veen (FNP). De nieuwe coalitie bestaat uit CDA, PvdA en ChristenUnie met vier
wethouders: Harjan Bruining (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Gerda Postma (PvdA) en Klaas Antuma
(ChristenUnie). Het vaststellen van het nieuwe coalitieakkoord, waarin de bezuiniging op het sociaal
domein is teruggedraaid, en de benoeming van de nieuwe wethouders vindt plaats in een
raadsvergadering zonder FNP, GBA en VVD.
Achtkarspelen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Gerda Postma (PvdA) gooit begin november de handdoek in de ring. Zij voelt zich belemmerd in haar
functioneren als wethouder. De FNP heeft haar terugkeer als wethouder na de breuk in de zomer ‘moreel
verwerpelijk, onverdedigbaar en aan onze burgers niet uit te leggen’ genoemd. Postma kreeg in de
Begrotingsraad van oktober een motie van wantrouwen van het GBA aan de broek. Opvolger: Sjon
Stellinga (PvdA, oud-wethouder en voormalig burgemeester van Schiermonnikoog).
Almelo – persoonlijk – bij vervanging culminerend in coalitiebreuk
Anja Timmer (PvdA) stopt begin van het jaar om persoonlijke reden: ‘Als bestuurder is het lastig om de
juiste balans te vinden tussen werk en privé, en ik merkte voor mijzelf in toenemende mate hoe dat
precaire evenwicht de laatste tijd vaak, té vaak, zoek raakte.' De PvdA wordt het niet eens over een
opvolger en stapt uit de coalitie. De raad zoekt en vindt in september zelf een opvolger: de partijloze
zorgbestuurder Christien van Wijk.
Alphen aan den Rijn – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Willem-Jan Stegeman (D66) neemt zijn verantwoordelijkheid nadat uit een onderzoek blijkt dat er
onduidelijkheden zijn over de financiële situatie bij de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn en in het
verlengde daarvan de sturing op de SWA. ‘Ik ben als verantwoordelijk wethouder, naar aanleiding van dit
rapport, tot de slotsom gekomen dat deze ernstige constateringen niet zonder politieke gevolgen kunnen
blijven. Ik heb dan ook besloten met onmiddellijke ingang als wethouder af te treden.’ Opvolger: Ed de
Leest (D66).
Arnhem – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Alex Mink (SP) treedt af nadat ‘het vertrouwen in mij broos is geworden’. Directe aanleiding: een motie
van wantrouwen die is gesteund door de gehele oppositie terwijl coalitiepartijen D66 en ChristenUnie met
grote tegenzin tegen de motie stemden. De reden: wethouder Mink krijgt van alle partijen het verwijt dat
hij de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd in de kwestie over de woningbouw aan de
Westervoortsedijk. Hij lag ook onder vuur bij Trolley 2.0 en kreeg in de afgelopen twee jaar kritiek op
andere dossiers zoals de dansschool in Rijkerswoerd en de nieuwbouw van supermarkt Lidl in Elderveld.
Opvolger: de Amsterdamse SP’er Geert Ritsema.
Baarn – gezondheid
Jan Baerends (CDA) stopt in oktober vanwege zijn gezondheid, hij heeft last van een erfelijke ziekte.
Opvolger: Mariska de Koning-van Ginkel (CDA).
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Barendrecht – politiek – integriteit (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
VVD-wethouder Leon van Noort stapt zelf op omdat hem de wacht dreigt te worden aangezegd vanwege
de ophef over een affaire met een vrouwelijke ambtenaar. De VVD is verdeeld over zijn opvolging en als
gevolg daarvan komt de coalitie met EVB en D66 tot een einde. Het leidt tot een weken durende formatie
en uiteindelijk tot een nieuwe coalitie van EVB, CDA en SGP/ChristenUnie waardoor ook Ingeborg
Monhemius (D66) niet meer terugkeert. De EVB-wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden
volgen zichzelf op; de twee nieuwe wethouders zijn: Peter Luijendijk (CDA) en Johan van Wolfswinkel
(SGP-ChristenUnie).
Barneveld – politiek – informatie voorziening (1 wethouder)
Eppie Fokkema (CDA) treedt terug omdat hij de raad gebrekkig heeft geïnformeerd rondom het
subsidievraagstuk van het Schaffelaartheater. Opvolger na een open sollicitatieprocedure: de voormalige
Renswoudse wethouder Didi Dorrestijn-Taal (CDA).
Beemster – persoonlijk
Han Hefting (BPP) stopt als wethouder. Hij heeft tien jaar voor zijn pensioendatum nog andere ambities,
zelfstandig ondernemerschap, die niet met het wethouderschap zijn te combineren. Opvolgster: Barbara
Jonk-de Lange (BPP).
Berg en Dal – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Ria Barber (C’90) wordt opgevolgd door Alex ten Westeneind (GJS), zo is afgesproken bij de collegeonderhandelingen.
Bergeijk – burgemeestersbenoeming
Frank van der Meijden (CDA) wordt burgemeester van Laarbeek. Opvolger: het 31-jarige CDA-raadslid
Stef Luijten.
Bergen Lb. – gezondheid
Ben Buiting (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Antoon Splinter (ook CDA).
Bergen NH – politiek – integriteit (1 wethouder)
Rob Zeeman (Kies Lokaal) stapt op vanwege een integriteitskwestie. Hij verhuurde zonder toestemming
een appartement op zijn perceel in het dorp Bergen. Hij dacht daarvoor vergunning te hebben, maar na
een wob-verzoek en vervolgonderzoek blijkt dat dit een misvatting is. ‘Als wethouder Ruimtelijke
Ordening vind ik mijn misrekening onacceptabel. Ik betreur de gang van zaken zeer.’ Opvolger: Hugo
Snabilie (KIES Lokaal).
Beuningen – persoonlijk
Geert Hendriks (Beuningen Nu & Morgen) verrast na zes jaar wethouderschap vriend en vijand door van
de ene op de andere dag afscheid te nemen van het wethouderschap. Hij wil tijd hebben voor het zoeken
van een andere baan. Opvolger: fractievoorzitter Jan Kersten (Beuningen Nu & Morgen).
Brunssum – persoonlijk
Thomas Gelissen is onverwacht opgestapt als wethouder in Brunssum. Hij zat namens het CDA 6,5 jaar in
het college. "De afgelopen periode was om tal van redenen hectisch en enerverend. Dat heeft ook een
wissel getrokken op het privéleven van mij en mijn gezin. Het besef is gegroeid dat ik dicht bij mezelf moet
blijven en dat ik een nieuwe weg wil inslaan’, aldus Gelissen die verantwoordelijk was voor zorg, wmo,
gehandicaptenbeleid en sport. Opvolger: de 70-jarige oud-wethouder Peter Heinen (CDA).
Bunnik – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Rob Zakee (P21) stapt met onmiddellijke ingang op. In de raadsvergadering verklaart hij niet ‘naar eigen
tevredenheid en met een voor mij bevredigend resultaat’ zijn functie te kunnen uitoefenen. Opvolger:
Erika Spil (GroenLinks), ex-wethouder in De Ronde Venen.
Buren – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
De vier wethouders, Sietske Klein (VVD), Henk de Ronde (PCG), Sander van Alfen (Gemeentebelangen) en
Annemarie Vreman (CDA), stappen omdat er bestuurlijk en ambtelijk is gefaald bij de aansturing en
aanbesteding van de Brede School in Maurik. De burgemeester blijft op zijn plek. De VVD neemt het
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initiatief voor de vorming van een nieuw college. Er komt een nieuwe coalitie van VVD, PvdA en PCG
waardoor Gemeentebelangen en CDA naar de oppositiebankjes verdwijnen. De nieuwe wethouders zijn:
Annie Benschop (PvdA), Sietske Klein (VVD) en Henk de Ronde (PCG).
Castricum – politiek – financieel beleid (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Hilbrand Klijnstra (D66), verantwoordelijk voor financiën, wordt weggestuurd door de oppositie in
samenwerking met coalitiepartijen CKenG en PvdA. Klijnstra wordt verantwoordelijk gehouden voor de
overschrijdingen op de budgetten voor externen; bovendien is er kritiek op zijn bestuursstijl. D66 en VVD
met wethouder Esther Hollenberg trekken zich daarop terug uit de coalitie. De nieuwe coalitie van VVD,
D66, CDA en GDB sturen Leo van Schoonhoven (CKenG) en Ans Pelzer (PvdA) naar huis. Als nieuwe
wethouders treden aan: Kees Rood (VVD), Marcel Steeman (D66), Wim Swart (CDA) en Rob Schijf (GDB).
Cranendonck – persoonlijk
Carola Meuwissen (VVD) legt haar functie per direct neer. Als reden geeft ze aan dat het parttime
wethouderschap niet te combineren is met het werk voor haar adviesbureau. Opvolger: Gerard Adams,
oud-wethouder van Grave en Valkenswaard, ook VVD.
Cranendonck – politiek – integriteit (1 wethouder)
Gerard Adams (VVD) legt na één maand zijn wethouderschap neer. Hij treedt af om “persoonlijke
redenen”, maar al snel wordt duidelijk dat Adams een negatief persoonlijk assessment over zijn
ongeschiktheid om wethouder te worden, heeft verzwegen en onder politieke druk is opgestapt. Geen
opvolger. De raad selecteert in het nieuwe jaar Frits van der Wiel (PvdA) als opvolger.
Cuijk – politiek – breuk eigen fractie, kleurwisseling (0 wethouders)
Maarten Jilisen (VVD) blijft wethouder ondanks de breuk in zijn eigen VVD-fractie. Jillisen stapt over naar
de fractie Van Heeswijk. De eenmansfractie Van Heeswijk, vernoemd naar de weggestuurde VVDfractievoorzitter Liesbeth van Heeswijk, neemt de rol van de VVD-fractie over als coalitiepartij.
Dantumadiel – gezondheid
Emke Peterson (FNP) moet om gezondheidsredenen (hartinfarct en aneurysma aan de aorta) tijdelijk
terugtreden. Tijdelijke opvolger: Theunis Piersma (FNP), voormalig burgemeester van Wunseradiel.
De Bilt – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jolanda van Hulst (VVD) wordt door de eigen fractie weggestuurd. Aanleiding: na 2,5 jaar heeft Van Hulst
nog geen oplossing voor het plaatselijke hoofdpijndossier, de nieuwbouw van zwembad Brandenburg. De
VVD wordt vervolgens door D66, GroenLinks en CDA uit de coalitie gezet en vervangen door Beter De Bilt.
Opvolger: Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt)
De Ronde Venen – politiek - projectverantwoordelijkheid (4 wethouders)
Het college komt ten val door een motie van wantrouwen van de VVD die wordt gesteund door de
coalitiepartijen CDA en RVB. Aanleiding: het rapport van de Rekenkamercommissie over de
samenwerking met de DUO, Diemen, Uithoorn en Ouderkerk a/d Amstel. Het betekent exit voor Erika Spil
(PvdA/GroenLinks) en Aldrid Dijkstra (ChristenUnie). David Moolenburgh (CDA) en Anco Goldhoorn
(RVB) zijn solidair met hun collega’s en stappen ook op. De VVD, de indiener van de motie, komt in de
coalitie in plaats van PvdA/GroenLinks. Moolenburgh, Goldhoorn en Dijkstra volgen zichzelf op, Alberta
Schuurs (VVD) vervangt Erika Spil.
Den Helder – andere politieke werkkring
Jacqueline van Dongen (Stadspartij) wordt wethouder voor Algemeen Belang Zwijndrecht. Opvolger: Odd
Wagner, wethouder in Haarlemmerliede en na de bestuurscrisis in 2015 uit Den Helder als wethouder
verdwenen.
Deurne – persoonlijk
Na 10 jaar wethouderschap vindt Nicole Lemlijn (Doe!) het tijd om een andere privé-werkbalans te
zoeken. Opvolger: Doe!-raadslid Marinus Biemans (35 jaar).
Diemen – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
Maita van der Mark (SP) wordt teruggetrokken als wethouder nadat twee SP-raadsleden zich van hun
fractie hebben afgescheiden vanwege een conflict met de fractievoorzitter. Geen opvolger.
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Dinkelland – politiek – projectverantwoordelijkheid (2 wethouders), verstoorde verhoudingen (3
wethouders)
Eric Kleissen (CDA) wordt weggestuurd met een motie van wantrouwen die wordt gesteund door
coalitiepartij Lokaal Dinkelland. Aanleiding: de CDA-wethouder heeft te weinig gedaan met de opdracht
om de bouw van een megastal voor duizenden varkens in Weerselo te voorkomen. Twee raadsleden van
Lokaal Dinkelland stappen uit hun fractie en gaan verder als Algemeen Belang Dinkelland.
Enkele dagen later wordt Annette Zwiep (Lokaal Dinkelland), verantwoordelijk voor re-integratie, met
een motie van wantrouwen weggestuurd. Aanleiding is een vernietigend rapport over de rol van het
gemeentebestuur en ambtenarij in de affaire rond het re-integratieproject: 'DinkellandWerkt'. Volgens een
onderzoek van de rekenkamer is fout op fout gestapeld en kostte de mislukte pilot de gemeenschap meer
dan driehonderdduizend euro. Zwiep zegt daarop dat zij nooit is gesteund door haar partijgenoten in het
college, Alfons Steggink en Loes Stokkelaar, en al helemaal niet door de CDA-wethouders Eric Kleissen en
Ilse Duursma.
In de raadsvergadering waarin Zwiep wordt weggestuurd, krijgen Alfons Steggink en Loes Stokkelaar een
motie van wantrouwen aan de broek van Lokaal Dinkelland en D66. Die motie haalt geen meerderheid
maar Steggink en Stokkelaar zeggen vervolgens het lidmaatschap van Lokaal Dinkelland op.
Korte tijd later geef Loes Stokkelaar er de brui aan omdat zij vindt dat haar persoonlijke integriteit ernstig
is aangetast.
Voormalig commissaris van de Koning Geert Jansen krijgt de opdracht om de bestuurlijke crisis in
Dinkelland te ontrafelen en op te lossen. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld besluit om de
procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester met drie maanden stop te zetten. Vervolgens
wordt bekend dat waarnemend burgemeester Ineke Bakker de lopende zaken overneemt van Alfons
Steggink en Ilse Duursma, omdat de wet voorschrijft dat een gemeente niet bestuurd mag worden door
een college dat bestaat uit minder dan de helft van het aantal wethouders dat bepaald is door de raad.
In 2017 keren Duursma en Steggink weer terug als wethouder samen met een nieuw gezicht als
wethouder: Benno Brand (VVD). Ineke Bakker blijft als waarnemend burgemeester.
Dordrecht – persoonlijk
Bert van de Burgt neemt op 6 juli 2015 afscheid, zo kondigt hij half mei aan, omdat hij met pensioen gaat.
Opvolger: CDA-fractievoorzitter Peter Heijkoop.
Drimmelen – andere zakelijke werkkring
Mark van Oosterhout (VVD) wordt projectmanager coördinatie gemeentelijke taken rondom verbouwing
Binnenhof. Hij vertrekt per 15 februari 2016. "Ik heb altijd met veel plezier voor de gemeente Drimmelen
gewerkt, maar deze prachtige uitdaging wil ik graag aangaan", aldus Van Oosterhout. Opvolger: voormalig
VVD-fractievoorzitter John van Oosterhout, geen familie van Mark van Oosterhout.
Dronten – einde interimschap, definitief opvolger
Nico Verlaan, de tijdelijke opvolger van Hans Engelvaart, wordt de definitieve opvolger nadat Engelvaart,
die al een jaar ziek thuis zit, zijn ontslag indient.
Druten – persoonlijk
Jac. van Dongen (Welzijn) treedt terug en vertrekt op zijn verjaardag 14 augustus 2016. De klus is
geklaard, de invoering van de drie decentralisaties is goed gelukt. Opvolger: André Springveld
(Samenwerkende Dorpslijsten).
Duiven – persoonlijk
Henk Nijland (VVD) stopt na twintig jaar wethouderschap en zes jaar raadslidmaatschap. Hij zou in 2014
stoppen maar ging toen door na het onverwachte overlijden van partijgenoot Paul Verhoef. In de lente
overleefde hij nog een motie van wantrouwen, maar nu is het mooi geweest. Opvolger:
provincieambtenaar Ton Spaargaren (VVD) die bij de provincie Gelderland daardoor met pensioen gaat.
Eemnes – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De VDB-fractie stapt uit de coalitie met CDA en D66. Aanleiding: CDA en D66 kiezen een andere richting
dan de VDB-fractie bij het voorstel over de locatie van het Huis van Eemnes dan afgesproken in het
coalitieakkoord, waarna de VDB-fractie het vertrouwen in de coalitiepartners opzegt. De coalitie verliest
daardoor zijn meerderheid in de raad. CDA en D66 halen de PvdA erbij, passen het coalitieakkoord aan en
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Sven Lankreijer (PvdA) treedt toe als nieuwe parttime-wethouder. Jan den Dunnen (CDA) en Niels Rood
(D66) gaan door in het vernieuwde college.
Eersel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Het college komt ten val als wethouder Chris Tönissen (PvdA/GroenLinks) een raadsvoorstel om voor een
oplossing te zorgen voor de situatie van een recreatiewoning in Knegsel naast zich neerlegt. Het negeren
van de raad leidt tot een motie van wantrouwen van de oppositie die de eindstreep haalt dankzij CDAraadslid Jacqueline Wouters-Woestenberg. Behalve Tönissen worden daarmee ook Ria van HamsvoordHuijbers (CDA) en Liesbeth Sjouw (D66) weggestuurd. Raadslid Wouters wordt uit het CDA gezet, en sluit
zich aan bij Eersel Anders. Deze partij slaagt er niet in een nieuwe coalitie te vormen. Pas in juni is er een
nieuwe coalitie geformeerd, bestaande uit D66, CDA, PvdA/GroenLinks en gedoogpartner VVD en worden
de drie weggestuurde wethouders opnieuw tot wethouder benoemd.
Eindhoven – persoonlijk
De 60-jarige Lenie Scholten (GroenLinks, verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn) stopt. Ze wil een andere
balans tussen werk en privé, na 8 jaar wethouderschap in Nijmegen en 6 jaar wethouderschap in
Eindhoven. Ze legt haar functie neer op 10 mei. Opvolger: Renate Richters, fractievoorzitter voor
GroenLinks in de Eindhovense raad.
Eindhoven – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Bianca van Kaathoven (SP), het stemmenkanon bij de verkiezingen van 2014, legt per direct het
wethouderschap neer als blijkt dat het haar ontbreekt aan een breed draagvlak op een aantal
sportdossiers. ‘Het is onmogelijk geworden om in de kwesties rond de IJsbaan en de Tongelreep echte
stappen te kunnen zetten.’ Opvolger: Jakob Wedemeijer (SP), deeltijd-advocaat in Heerhugowaard.
Enkhuizen – politiek – breuk eigen fractie/partij (1 wethouder)
Rob de Jong (Nieuw Enkhuizen) voelt onvoldoende vertrouwen bij zijn achterban en stapt op. De coalitie
van SP, CDA en ChristenUnie gaat verder als minderheidscoalitie (7 op 17 raadszetels in een raad met tien
fracties) zonder een wethouder van Nieuw Enkhuizen.
Geldrop-Mierlo – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
CDA en SP hebben geen vertrouwen meer in de manier van besturen van coalitiepartij Democratische
Groepering Geldrop (DCG). Toon Steenbakkers (DCG) wacht de motie van wantrouwen niet af en stapt op.
DCG wordt arrogantie en achterkamertjespolitiek verweten. De motie van wantrouwen wordt
aangenomen, met steun van CDA en SP, en daarmee is de coalitie ontploft. Miranda Verdouw (SP), Renee
Hoekman-Sulman (Dorpspartij) en Marc Jeuken (CDA) worden demissionair. Pas een half jaar later is er
een nieuwe coalitie met een minderheidscollege met drie wethouders: Marc Jeuken (CDA), Renee
Hoekman-Sulman (Dorpspartij) en Miranda Verdouw (SP).
Gorinchem – persoonlijk
De 32-jarige Eeuwit Klink (CDA) stapt in de lente om privéredenen op en doet geen beroep op wachtgeld.
In de herfst blijkt dat Klink wordt verdacht van ontucht met een 16-jarige en dat dat ook de reden was om
niet terug te keren naar zijn oude werkgever, de politie. Geen opvolger.
Gouda – politiek – breuk in coalitie (5 wethouders)
De VVD stapt onverwacht uit de coalitie en dat luidt de val van het Goudse college in. Aanleiding: een
motie over de instandhouding van opvoedrelaties over de zorg van kinderen in drie pleeggezinnen. De
motie is volgens VVD-wethouder Laura Werger onuitvoerbaar omdat de gezinnen niet meer in Gouda
wonen. Werger dient vervolgens haar ontslag in. In de daaropvolgende raadsvergadering dienen de
oppositiepartijen een motie van wantrouwen in omdat de raad vindt dat de coalitie, na het vertrek van de
VVD, instabiel is omdat zij niet meer kan steunen op een raadsmeerderheid. De motie haalt het met 18
tegen 17 waarop de wethouders Daphne Bergman (D66), Rogier Tetteroo (PvdA), Jan de Laat (Gouda
Positief) en Hilde Niezen (GroenLinks) opstappen.
De vertrouwensbreuk wordt na de zomer hersteld met de presentatie van een nieuwe zakencoalitie van
D66, PvdA, Gouda Positief, GroenLinks en de nieuwelingen CDA en ChristenUnie. Bergman, Tetteroo, De
Laat en Niezen worden opnieuw geïnstalleerd. Jan Willem van Gelder (CDA) en Corine Dijkstra
(ChristenUnie) zijn de nieuwe wethouders.
Grootegast – gezondheid, overlijden
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Kor de Wagt (PvdA) treedt terug om gezondheidsredenen en overlijdt in de zomer. Opvolgster: de
voormalige Groningse wethouder Elly Pastoor-Meuleman (PvdA).
Haarlem – andere politieke werkkring
Jack van der Hoek (D66) vertrekt en wordt opvolger van de in 2015 opgestapte Noord-Hollandse
gedeputeerde Ralph de Vries. Van der Hoek vindt het na 7,5 jaar wethouderschap een mooie uitdaging.
Opvolger: de voormalige Heemsteedse en Bloemendaalse wethouder Jur Botter (D66).
Haarlemmerliede & Spaarnwoude – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Wim Westerman (GroenLinks) krijgt een motie van wantrouwen aan zijn broek van de raad maar weigert
op te stappen. Reden: gebrek aan resultaten en de eigenwijze stijl van de wethouder. Er volgt een extra
raadsvergadering waar de wethouder een motie van ontslag voor de kiezen krijgt die door tien van de elf
raadsleden wordt gesteund. Alleen de GroenLinks-fractie is tegen de motie. Opvolger: Odd Wagner
(GroenLinks, voormalig wethouder in Den Helder en Heemstede)
Haarlemmerliede & Spaarnwoude – andere politieke werkkring
Odd Wagner (GroenLinks) wordt opnieuw wethouder in Den Helder, als opvolger van de vertrokken
Jacqueline van Dongen (Stadspartij). D66 en VVD blokkeren een nieuwe GroenLinks-wethouder omdat
een derde wethouder volgens de beide partijen niet meer nodig is, in het vooruitzicht van de herindeling.
Dus geen opvolger.
Halderberge – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
De 64-jarige Peter Bons (Lokaal Halderberge) legt conform politieke afspraak het wethouderschap
halverwege de collegeperiode neer en keert terug naar zijn vroegere werkgever, de Haagse Hogeschool.
Opvolger: Jan Mollen (Lokaal Halderberge).
Halderberge – persoonlijk - pensioen
Jan Akkermans (WOS) wordt in januari 65 jaar en besluit te stoppen als wethouder. Opvolger: Hans
Wierikx (WOS).
Haren – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Paula Lambeck (VVD) legt haar wethouderschap neer nadat haar fractie uit de coalitie is gestapt. De VVD
is niet langer voor een zelfstandig Haren maar kiest voor fusie met Groningen en Ten Boer.
Coalitiepartners D66 en Gezond Verstand Haren vinden in het CDA een nieuwe coalitiepartner.
Opvolgster: Mathilde Stiekema (CDA).
Heemstede – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Heemsteeds Burger Belang (HBB), de grootste partij in Heemstede, botst met de VVD over de bouw van
een nieuwe Vomar-supermarkt. HBB houdt vast aan zijn verkiezingsbelofte om aan de
Eikenlaan/Binnenweg geen nieuwe supermarkt te bouwen. De VVD wil dat wel en daarop stapt HBB uit de
coalitie en trekt de eigen wethouder Remco Ates (HBB) terug. De coalitie komt daarmee ten val; de twee
overige wethouders, Heleen Hooij (VVD) en Christa Kuiper-Kuijpers (CDA), worden demissionair.
In sneltreinvaart formeren VVD en CDA met D66 een nieuwe coalitie met een nieuw coalitieakkoord
Duurzaam, Daadkrachtig en Dienstbaar. Hooij en Kuiper-Kuijpers gaan door in het nieuwe college dat met
Sebastiaan Nieuwland (D66) een nieuw gezicht heeft.
Heerde – gezondheid
Herman van der Stege (ChristenUnie) legt eind maart om gezondheidsredenen zijn wethouderschap neer.
Hij heeft steeds meer last van de bestralingen die hij in 2010 kreeg toen bij hem kanker werd ontdekt.
Opvolger: de voormalige oud-wethouder Wolbert Meijer (ChristenUnie-SGP) uit Zwartewaterland.
Heeze-Leende – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Mathieu Moons (Lokaal Heeze-Leende) krijgt een motie van wantrouwen van coalitiepartijen CDA en VVD
aan zijn broek omdat hij niet naar behoren zou functioneren. Zijn partij stapt onmiddellijk uit de coalitie.
Volgens CDA en VVD beschikt Moons niet ‘over visievorming en kennis van zaken die we van een
bestuurder verwachten’. Als opvolger schuiven zij Toon Bosmans (PvdA) naar voren die wordt benoemd.
Hendrik Ido Ambacht – andere zakelijke werkkring
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Michiel van der Vlies (CDA) wordt per 1 mei bestuurder van de MEE Plus Groep. Opvolger: Patrick van der
Giessen (CDA).
Hengelo – gezondheid
Lucas Schoonhoven (D66), aangetreden mei 2015, stopt vanwege gezondheidsredenen, waarvoor hij in
2015 al waarschuwde, per direct op 1 maart. Opvolger: Claudio Bruggink (D66), ex-wethouder in Almelo.
Hillegom – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Frits Roelfsema (CDA) stopt er mee nadat hij een gele kaart heeft gekregen van de raad die ontevreden is
over zijn gebrekkige informatievoorziening. Zelf heeft Roelfsema het over een verschil van mening tussen
hem en de CDA-fractie over de wijze waarop verschillende dossiers zijn behandeld. Opvolger: CDAfractievoorzitter Fred van Trigt.
Hoogezand – politiek – integriteit (1 wethouder)
De 45-jarige vrijgezel Ger Lindeman (PvdA) vertrekt van de ene op de andere dag als wethouder zonder
opgaaf van redenen. Hij geeft geen toelichting omdat het om een persoonlijke kwestie gaat. Twee weken
later geeft Lindeman in de lokale media toe dat zijn mysterieuze vertrek het gevolg was van ‘een stomme
fout’: hij legde zijn functie neer omdat hij werd gechanteerd met een seksueel getint chatgesprek met een
zogenaamd 14-jarig meisje. Opvolgster: de 60-jarige voormalige Groningse wethouder José van Schie
(PvdA).
Hoorn – burgemeester
Michiel Pijl (CDA) wordt burgemeester per 23 maart in Drechterland. Opvolger: ex-burgemeester en
statenlid Theo van Eijk (CDA)
Kaag en Braassem – persoonlijk
Harry van Schooten (Samen voor Kaag en Braassem) stopt om persoonlijke redenen: hij is ziek. Hij vindt
het wethouderschap te zwaar. Opvolger na zoektocht door alle partijen: Herman Haarman (D66).
Katwijk – andere zakelijke werkkring
Willem van Duijn (CDA) wordt directeur van de Noordwijkse Woningstichting. Opvolger: CDAfractievoorzitter Krijn van der Spijk.
Krimpen aan den IJssel – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Gerrit Boudestijn (Leefbaar) dient zijn ontslag in naar aanleiding van een kritische email die hij verkeerd
verstuurde. In de mail was hij kritisch over de nieuwe verbinding tussen Krimpen en Rotterdam. In plaats
van deze mail naar de fractievoorzitter van zijn Leefbaar Krimpen te sturen, verzendt hij de mail per
ongeluk naar de gehele raad. Daarop zegt de raad het vertrouwen op in de wethouder. Geen opvolger.
Landgraaf – persoonlijk
Ben Rewinkel (SP) stopt om persoonlijke redenen: de verzorging van zijn ernstig zieke dochter. Opvolger:
René van der Valk (SP).
Leek – overlijden
Rien Honnef (GroenLinks) overlijdt plotseling op 20 juli 2016. Opvolger: Karin Dekker (oud-wethouder in
Groningen).
Leeuwarden – andere zakelijke werkkring
Thea Koster (CDA) wordt per 1 januari 2017 lid van het college van bestuur van Deltion College in Zwolle.
Opvolger: CDA-fractievoorzitter Friso Douwstra, die op 19 december als opvolger is benoemd.
Leiden – andere zakelijke werkkring
Frank de Wit (D66) wordt voorzitter van het college van bestuur van het Scala College in Alphen aan den
Rijn. Opvolger: Paul Dirkse (D66).
Leiderdorp – politiek - verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
D66 maakt een einde aan de coalitie met VVD en CDA. Aanleiding: verstoorde persoonlijke verhoudingen,
een verziekte sfeer waarbij het debat ‘over het randje ging’ en het schenden van vertrouwelijkheid.
Michiel van der Eng (D66), Jef Gardeniers (CDA) en Kees Wassenaar (VVD) worden demissionair. CDA en
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VVD vormen met PvdA en LPL een nieuwe coalitie. Wassenaar en Gardeniers treden toe tot het nieuwe
college dat verder bestaat uit twee parttime wethouders: LPL-raadslid Angelique Beekhuizen en PvdAfractievoorzitter Olaf McDaniel.
Leudal – politiek – integriteit (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
John van den Beuken (CDA) treedt af na een aangenomen motie van wantrouwen van de oppositie die
wordt gesteund door coalitiepartner Samen Verder. Aanleiding: tegen het besluit van de raad en buiten de
raad om heeft het college de halvering van de subsidies aan de muziekverenigingen teruggedraaid. De
oppositie stelt dat het CDA voor Sinterklaas speelt en houdt het CDA voor dat de raad meer is dan een
applausmachine voor het CDA.
Het CDA stapt vervolgens uit de coalitie waardoor dus ook het wethouderschap eindigt voor Paul Vogels.
Ronduit Open en Samen Verder vormen een nieuwe coalitie. Arno Walraven en Paul Verlinden (beiden
Samen Verder) worden opnieuw wethouder in de nieuwe coalitie. Richard Verheul en Stan Backus
worden de nieuwe wethouders voor Ronduit Open.
Maasdriel – persoonlijk
Marian Blauwhof (CDA) stopt per 28 januari 2016, aangekondigd in december 2015. "De basis voor de
transformatie is gelegd, Maasdriel is klaar voor de volgende stap naar de participatiesamenleving", zei zij.
"Ik word binnenkort 67 jaar. Het lijkt me een goede keuze om bij het ingaan van deze nieuwe fase het
stokje over te dragen." Haar opvolgster: het Culemborgse CDA-raadslid Anita Sörensen.
Maassluis – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
De Verenigde Senioren Partij Maassluis (VSP) trekt zich terug uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA.
Reden: de coalitiepartijen zijn volgens VSP uit elkaar gegroeid. David van der Houwen (VSP) treedt per
direct af.
De coalitie behoudt de meerderheid; geen opvolger.
Maastricht – gezondheid
André Willems (SPM) legt vanwege medische redenen zijn wethouderschap tijdelijk neer. Hij ondergaat in
de zomer een medische ingreep. Na de zomer wordt een tijdelijk opvolger aangesteld: Jim Janssen (SPM,
vroeger CDA-wethouder).
Meerssen – gezondheid
Maureen Gubbels (Focus) stopt om gezondheidsredenen. Gubbels is al enige maanden uit de running en is
tot de conclusie gekomen dat het herstel van haar ziekte langer duurt dan verwacht. Opvolger: haar
tijdelijke vervanger Berry van Rijswijk (Focus).
Midden-Drenthe – persoonlijk
Emko Dolfing (PvdA) legt na elf jaar wethouderschap het bijltje er bij neer. Hij vertrekt nadat de nieuwe
begroting is vastgesteld. Wel zegt hij: 'Het is de zwaarte van deze mooie baan. Soms kun je iets ambtelijk
laten afhandelen, maar ik ben er graag zelf bij. Mijn werkdagen waren van 8.45 uur tot 17.30 en van 19.45
uur tot 23.00 uur. Een avond thuis was uniek. Het fysieke gaat dan tellen. Het was een worsteling om dit
besluit te nemen en had het graag afgemaakt, maar afbouwen bestaat niet.' Verder concludeert Dolfing:
'Dit land vraagt veel van haar bestuurders.' Opvolger: Dennis Bouwman (PvdA).
Molenwaard – burgemeester
Dirk Heijkoop (CDA) burgemeester in Hardinxveld-Giessendam. Opvolger: Frank Meerkerk (CDA).
Nederbetuwe – politiek - verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De PvdA stapt uit de coalitie als gevolg van al langer bestaande spanningen met coalitiepartijen SGP en
CDA die beiden een meerderheid hebben in de raad. Aanleiding: het voornemen van SGP en CDA om een
motie van wantrouwen in te dienen tegen PvdA-wethouder Vincent van Neerbos om twee ton te
bezuinigen op het bibliotheekwerk.
Er komt een nieuwe coalitie met een nieuw akkoord gesloten door SGP, CDA en VVD. Hans Keuken (SGP)
en Herman Gerritsen (CDA) gaan door als wethouder. Voor de VVD wordt Rob Benschop wethouder.
Nederweert – persoonlijk
De 67-jarige Hans Houtman (VVD) maakt na 2,5 jaar de balans op en komt tot de conclusie dat hij met een
goed gevoel kan stoppen. Opvolger: Theo Coumans (VVD).
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Nederweert – andere politieke werkkring
Hubert Mackus (CDA) wordt per 1 januari 2017 gedeputeerde in Limburg als opvolger van Patrick van
den Broeck die dijkgraaf in Limburg is geworden. Hij neemt in december afscheid. Opvolger: Rick van
Meel, lid van het algemeen bestuur van het CDA in Limburg, en woonachtig op Schoor die in de eerste
week van januari wordt benoemd.
Nieuwkoop – persoonlijk
Trudy Veninga (CDA) maakt voor de zomer bekend aan het einde van de zomer te stoppen. Reden: zij legt
wegens overbelasting het wethouderschap neer. Het CDA gaat op zoek naar een opvolger en moet tot zijn
verbijstering constateren dat coalitiepartners SBN en D66 de VVD vragen om coalitiepartij te worden. Een
aantal inhoudelijke liberale wensen worden ingewilligd waarna VVD-fractievoorzitter Paul Platen de
nieuwe wethouder wordt. SBN en D66 laten in een persbericht weten de voorkeur te hebben voor een
wethouderskandidaat ’met kennis van de lokale omstandigheden’.
Nijmegen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Turgay Tankir (PvdA) legt zijn functie neer vanwege een conflict met de eigen fractie over hoe om te gaan
met de portefeuille werk en inkomen van de wethouder. De PvdA verdwijnt uit de coalitie omdat de partij
niet langer als een betrouwbare partner wordt gezien. Opvolger: Jan Zoetelief (VSP).
Noordenveld – gezondheid
Gerrit Alssema (CDA) stopt per direct om gezondheidsredenen. Hij moet na zes jaar wethouderschap op
advies van zijn arts rust nemen. In 2017 wordt Jos Huizinga (CDA) benoemd tot opvolger.
Noordwijkerhout - persoonlijk
Hans Knapp (VVD, 74 jaar) neemt aan het begin van de herfst afscheid. Hij heeft de balans opgemaakt
nadat hij eerder aankondigde halverwege de collegeperiode te stoppen. Opvolger: VVD-fractievoorzitter
Martijn Bilars.
Nuenen – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
Paul Weijmans (SP) dient zijn ontslag in vanwege een niet meer te lijmen vertrouwensbreuk in het
college. De SP ziet vanwege de verstoorde verhoudingen af van een vervanger en stapt uit de coalitie met
W70, D66 en GroenLinks die daarmee ten val komt. Aanleiding: volgens de SP weigerden de collegawethouders de taken die zij in zomer van 2015, tijdens de ziekte van Weijmans overnamen, na zijn
terugkeer terug te geven.
De provincie besluit in te grijpen en laat een onderzoek doen onder leiding van Letty Demmers, de
voormalige burgemeester van Best, naar de bestuurlijke chaos in Nuenen waar het al jaren rommelt.
W70, D66 en GroenLinks komen met CDA en Nuenens Belang tot overeenstemming over de vorming van
een nieuwe meerderheidscoalitie. In het nieuwe coalitieakkoord zetten de vijf partijen zich in voor een
verbetering van de onderlinge verhoudingen en op een bestuursstijl die zakelijk moet met duidelijker
communicatie en een betere sfeer in de politiek. Caroline van Brakel (CDA), voormalig wethouder in
Veldhoven, komt het college als nieuwe wethouder versterken. Dat college bestaat verder uit: Martien
Jansen (W70), Henk Pero (D66) en Joep Pernot (GroenLinks).
Nuth – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
De coalitie van VVD, CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks komt ten val over de fusie met Schinnen en
Onderbanken. CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks willen meer tijd nemen en stemmen tegen de
herindeling. De VVD sluit zich aan bij de oppositie waardoor er een meerderheid voor fusie ontstond. De
raad stuurt via een motie van ontslag de wethouders John Essers (GroenLinks), Ramon Lucassen (CDA) en
Bér van den Heuvel (Leefbaar Nuth) uit hun functie. VVD-wethouder Ed Slangen mag blijven. Een dag later
is er een nieuwe coalitie gevormd van VVD en de voormalige oppositiepartijen BurgerBelangen, GrootNuth, Trots Nuth en PvdA. Harry Bakker (Trots) en Fons Heuts (BurgerBelangenNuth) worden naast
Slangen tot nieuwe wethouders benoemd. Bijna vier maanden later komt daar Fons Pluijmaekers
(BBN/VVD/Trots Nuth/LPGN) nog als vierde wethouder bij.
Oosterhout – gezondheid
De 64-jarige Jan Peters (VVD) wordt getroffen door een hartstilstand en besluit te stoppen als wethouder
om gezondheidsredenen en keert terug naar zijn oude werkgever, de nationale politie. Opvolger: VVDraadslid Robin van der Helm.
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Ooststellingwerf – andere zakelijke werkkring
Sietse Derks (VVD) stapt over naar het bedrijfsleven. Opvolger: Hans Welle (VVD)
Oostzaan – andere zakelijke werkkring
De 25-jarige Marco Olij wordt na de zomer van parttime tot fulltime leraar maatschappijleer op het
Bertrand Russell College in Krommenie en wil deze kans niet laten lopen, en stopt als wethouder.
Opvolger: Siefko Julius (D66).
Opsterland – politiek – coalitiebreuk (0 wethouders)
D66, getalsmatig niet nodig voor een meerderheid in de raad, stapt uit de coalitie. Aanleiding: D66 heeft
geen vertrouwen meer in de integriteit van CDA-wethouder Kooistra die niet tijdig ingreep toen duidelijk
was dat raadslid Sikke Marinus (Opsterlands Belang) lobbywerk bij de gemeente deed voor het bedrijf van
zijn vrouw.
Oss – andere politieke werkkring (beoogd)
Rene Peters (CDA) wordt derde op TK-kandidatenlijst van het CDA. Opvolgster: Annemieke van de Ven
(CDA, wethouder in Veghel).
Oudewater – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
De coalitie van Onafhankelijken en CDA leidt schipbreuk. Aanleiding: een motie van wantrouwen van
Onafhankelijken waarin wordt uitgesproken dat het volledige college de moties van de raad niet goed
uitvoert en niet luistert naar de raad. Oppositiepartij VVD/D66 steunt de motie waarmee de wethouders
Ad de Regt (CDA) en Bert Vermeij (Onafhankelijken) naar huis worden gestuurd. Enkele dagen later
neemt De Regt, verantwoordelijk voor het sociaal domein en financiën, per direct ontslag. Onafhankelijken
en VVD/D66 maken voor de rest van de raadsperiode een nieuw coalitieakkoord “Zelfstandig Oudewater
pakt door!” Bert Vermeij gaat in de nieuwe coalitie voor de Onafhankelijken door als wethouder. Voor
VVD/D66 wordt de eerder in Woerden opgestapte Bob Duindam als wethouder benoemd.
Overbetuwe – gezondheid (tijdelijk)
De 68-jarige Jan van Baal (CDA) is tijdelijk uit de running. De burgemeester wil niets zeggen over de
klachten van Van Baal die in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Papendrecht – burgemeester
Richard Korteland (VVD) wordt burgemeester in Meppel. Opvolgster: VVD-fractievoorzitter Anouk van
Eekelen uit Wassenaar.
Pekela – politiek - coalitiebreuk – 0 wethouders
De fractie van GroenLinks stapt uit de coalitie met ChristenUnie, SP en Samen voor Pekela (SVP).
GroenLinks vindt het onverteerbaar en buitenproportioneel dat het asielzoekerscentrum in Oude Pekela
wordt ingekrompen van vijfhonderd naar tweehonderd bedden. De coalitie heeft na het vertrek van
GroenLinks een krappe meerderheid van 1 zetel. De wethouders van SVP en SP blijven op hun post.
Purmerend – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Edwin Voorbij (D66) legt het wethouderschap neer. Hij overleeft een motie van treurnis naar aanleiding
van zijn optreden inzake het dossier rond het sociale werkvoorzieningsbedrijf Baanstede, maar trekt toch
zijn politieke conclusies. Opvolger: de voormalige VVD’er Harry Rotgans (AOV).
Purmerend – persoonlijk
De 33-jarige Geoffrey Nijenhuis (CDA), verantwoordelijk voor de decentralisaties in het sociaal domein,
vertrekt onverwachts vanwege familieomstandigheden. Opvolgster: de 36-jarige CDA-fractievoorzitster
Eveline Tijmstra.
Reusel-de Mierden – politiek – integriteit (1 wethouder)
Toon Antonis (Samenwerking) legt het wethouderschap neer na ophef over een nevenfunctie. Hij
overleeft aanvankelijk een motie van wantrouwen, maar de kwestie over het opplussen van zijn salaris
door het wethouderschap deeltijd te maken, leidt zelfs tot Kamervragen. Opvolger: Peter van de Noort
(Samenwerking Reusel-de Mierden).
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Roerdalen – politiek - coalitiebreuk (zonder wethoudervertrek) – 0 wethouders
De PvdA-fractie stapt uit de coalitie met CDA en Roerstreek Lokaal! Aanleiding is dat de PvdA buiten een
motie van de twee andere coalitiepartijen is gehouden. In de moties wordt uitgesproken dat er in
Roerdalen een onderzoek moet komen naar een centrale plek voor een nieuw zwembad, een voetbalpark
voor alle voetbalclubs, een sporthal en een kantine. CDA en Roerstreek Lokaal! kunnen hun coalitie
voortzetten want zij hebben met elf van de negentien zetels nog altijd een meerderheid in de raad.
Roosendaal – gezondheid
Hugo Polderman (SP), verantwoordelijk voor zorg en volksgezondheid, treedt terug als wethouder. Hij
vindt het wethouderschap te belastend voor zijn gezondheid. Polderman maakt geen gebruik van
wachtgeld. Opvolger: Corné van Poppel (SP).
Schiermonnikoog – politiek – breuk in college (1 wethouder)
De 70-jarige Jan Dijkstra (Democraten Schiermonnikoog 2010) treedt af vanwege een persoonlijk verschil
van inzicht binnen het college van BenW over het ontwikkelen van een visie op de toekomst van
Schiermonnikoog. Volgens de burgemeester kwam Dijkstra tot de conclusie dat hij op een andere
golflengte zit dan zijn medecollegeleden. Opvolger: gemeentesecretaris Ger Heeringa (Democraten
Schiermonnikoog 2010).
Schijndel – herindeling
Door herindelingsverkiezingen voor Meijerijstad op 23 november 2016 zijn Eus Witlox (Dorp ABS), Bart
Claassen (CDA), Menno Roozendaal (PvdA) demissionair geworden. Hun wethouderschap eindigt met de
opheffing van Schijndel per 31 december 2016.
Alleen Witlox en Roozendaal worden na 1 januari 2017 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
Meijerijstad.
Schouwen-Duiveland – persoonlijk
De 66-jarige Ad Verseput (VVD) vindt het na tien jaar wethouderschap welletjes. Hij stopt er mee en
wordt opgevolgd door zijn 53-jarige VVD-partijgenoot Wout van den Berg.
Sint Anthonis – gezondheid (tijdelijk)
Roos Aben (Sint Anthonis Nu, SAN) is door ziekte uitgeschakeld en wordt vervangen door Nicole Lemlijn,
die kort daarvoor als wethouder in Deurne is gestopt omdat het wethouderschap na tien jaar een te zware
wissel trok op haar leven.
Sint-Oedenrode – herindeling
Door herindelingsverkiezingen voor Meijerijstad op 23 november 2016 zijn Jeanne Hendrikx (Hart voor
Rooi), Ad van der Heijden (DGS-BVT) en Jan van Burgsteden (VVD) demissionair geworden. Hun
wethouderschap eindigt met de opheffing van Sint Oedenrode per 31 december 2016.
Geen van de wethouders wordt na 1 januari 2017 benoemd in het nieuwe fusiecollege van Meijerijstad.
Sliedrecht – persoonlijk
Theo den Braanker (SGP/ChristenUnie) stopt na twee jaar. Hij is tot de vaststelling gekomen dat hij zich
als wethouder – die tevens ambtenaar was en is in Gorinchem – zich niet als een vis in het water voelt.
Zestien jaar raadslidmaatschap is anders dan wethouder zijn, heeft hij geconcludeerd. Opvolger: het
voormalige Hilversumse ChristenUnieraadslid Aldrik Dijkstra (SGP/ChristenUnie)
Slochteren – politiek - informatievoorziening (1 wethouder)
Nico Stok (Gemeentebelangen) wordt door zijn fractie met onmiddellijke ingang uit het college
teruggetrokken. Tevens stapt de voltallige fractie uit de coalitie. Aanleiding: de raad voelt zich misleidt
door de wethouder op het dossier Verlengde Veenlaan, ook wel De Molenstreek, over de onjuiste
informatie bij de verkoop van bouwkavels. Stok ligt al langer onder vuur vanwege zijn laconieke wijze van
handelen en de geërgerde toon waarop hij in het debat soms vragen beantwoordt. Het optreden van de
wethouder in de raadsvergadering, vlak voor de zomer, leidt tot crisisberaad in het college waarna wordt
vastgesteld dat er geen vertrouwen meer is in de wethouder en de fractie van Gemeentebelangen. Er komt
geen opvolger. De oppositie steunt het minderheidscollege dat tot de fusieverkiezingen van 2017 de zaken
moet uitvoeren.
Sluis – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
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De coalitiepartijen CDA, Nieuw Gemeentebelang en VVD dienen een motie van wantrouwen in tegen zowel
D66-wethouder Albert de Bruijn als tegen de raadsfractie van D66. De coalitiepartijen verwijten De Bruijn
slecht te communiceren met burgers en organisaties en willen niet meer samenwerken met de fractie van
D66. Er komt geen opvolger. De coalitiepartijen kiezen voor het verhogen van het aantal werkuren voor
Jack Werkman (VVD), van 75 procent naar fulltime, en Chris van de Vijver (Nieuw Gemeentebelang), van
75 procent naar 80 procent.
Smallingerland – gezondheid
Nieske Ketelaar (PvdA) meldt zich ziek thuis met een burnout, kort nadat het college een motie van
afkeuring over de verlaging van kavelprijzen heeft overleefd. Ketelaar was afwezig, maar de kritiek van de
raad was toegespitst op haar handelen. Bij afwezigheid van Ketelaar biedt wethouder Jos van der Horst
namens het college excuses aan waardoor de motie van afkeuring geen meerderheid haalt. Opvolger:
PvdA-raadslid Roel Haverkort.
Someren – andere zakelijke werkkring
De 52-jarige Willy Hanssen (CDA) wordt na 1 mei directeur van coöperatie De Samenwerking in
Haastrecht en keert daarmee terug in de agrobusiness. Opvolgster: Gonnie van Bussel (CDA).
Son en Breugel – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Na de coalitiebreuk tussen Dorpsbelang en Dorpsvisie besluit wethouder John Frenken (Dorpsvisie) om
per direct zijn wethouderschap neer te leggen. De verhoudingen tussen beide partijen zijn gespannen
onder meer door meningsverschillen over het Centrumplan. Frenken kreeg bovendien al eerder een motie
van afkeuring aan de broek omdat het budget voor eenvoudige huishoudelijke hulp ver voor het einde van
het jaar al op was. Dorpsbelang vormt een nieuwe coalitie met VVD en PvdA/GL. De nieuwe partners
maken een nieuw beknopt coalitieakkoord met zes speerpunten, waaronder het Centrumplan en de
bestuurlijke toekomst. Robert Visser (Dorpsbelang) gaat door als wethouder en krijgt twee nieuwe
collega’s: VVD-fractievoorzitter Kees Vortman en het Eindhovense GroenLinks-raadslid Tom van den
Nieuwenhuijzen.
Stedebroec – politiek – integriteit (1 wethouder)
Henk Flierman (Gemeentebelangen) stapt op na de presentatie van het rapport over de financiële
wanorde bij de muziekschool. Flierman had in het kader van een integriteitsonderzoek door BING zijn
taken al enige tijd neergelegd. Flierman wordt verdacht van fraude met subsidiegeld van muziekschool
Stede Broec toen hij in het bestuur zat van de muziekschool. Het zou gaan om een bedrag van zo'n
152.000 euro. Ton Schuitemaker (VVD), die ook vanwege deze affaire tijdelijk een stap terug doet, treft
volgens het onderzoeksrapport geen blaam. Schuitemaker gaat weer met alle vertrouwen aan de slag.
Raadslid Jan Munnik (Gemeentebelangen) volgt Flierman op.
Steenwijkerland – gezondheid
Erik Dahmen (BGL) stopt om gezondheidsredenen, nadat hij zijn werkzaamheden om
gezondheidsklachten tijdelijk had neergelegd. Opvolger: zijn tijdelijke opvolger Erik Dedden (BGL).
Stein – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders)
De coalitie komt ten val op de behandeling van Fase 2 van het Centrumplan: de fractie van CMB wil niet
langer samen in een college met DOS en CDA, die instemden met de bouw van een complex van zes etages
met 24 appartementen, een Aldi-filiaal en twee andere winkels. Vier wethouders worden demissionair:
Danny Hendrikx (DOS), Natascha Wingelaar (DOS), Huub Janssen (CDA) en Chris Fiddelers (CMB).
CMB vindt dat het plan te veel afwijkt van het bestemmingsplan. DOS, CDA, Steins Belang, VVD en G!na
gaan aan de slag om een nieuw college te vormen maar de VVD stapt uit de onderhandelingen omdat hen
geen wethouder wordt gegund. Uiteindelijk vormen DOS, CDA, G!na en Steins Belang de nieuwe coalitie.
Danny Hendrikx (DOS), Natascha Wingelaar (DOS) en Huub Janssen (CDA) komen terug in het nieuwe
college dat in plaats van Chris Fiddelers (CMB) twee nieuwe wethouders telt: Gina van Mulken (G!na) en
Anton Roest (Steins Belang).
Stichtse Vecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Vital van der Horst (Streekbelangen) stapt op daags nadat hij een motie van wantrouwen ternauwernood
overleeft. Van der Horst wekt de ergernis van de raad omdat hij getergd reageerde naar een inwoner die
hij betichtte van smaad en een gang naar de rechter in het vooruitzicht stelde. Opvolger: raadslid Warner
van Vossen (Streekbelangen).
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Súdwest Fryslân – gezondheid
Durk Stoker (FNP) is door een motorongeluk tijdelijk uit de running. Zijn collega-wethouders nemen zijn
taken waar.
Twenterand – persoonlijk
Bert Oudendijk (ChristenUnie) legt na twee jaar om persoonlijke redenen het wethouderschap neer.
Oudendijk meent dat er te weinig chemie is in de coalitie om zijn functie als wethouder nog langer in te
vullen. ,,Het is een heel weloverwogen besluit om te stoppen''. Opvolgster: oud-wethouder Martha van
Abbema (ChristenUnie).
Tynaarlo – gezondheid
Theun Wijbenga (CDA), die in 2008 kampte met ernstige hartproblemen, legt het wethouderschap tijdelijk
neer om gezondheidsredenen omdat hij op advies van zijn huisarts rust moet nemen.
Uden – persoonlijk
Ben Tuithof (Gewoon Uden) zegt het wethouderschap niet meer te kunnen combineren met zijn andere
werkzaamheden en dient zijn ontslag in. “Ik kan niet meer met dezelfde bevlogenheid en zorgvuldigheid
mijn rol als wethouder vervullen.” Opvolger: Frans van den Berg (Gewoon Uden).
Uitgeest – persoonlijk, zwangerschapsverlof
Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal) gaat met zwangerschapsverlof.
Uitgeest – politiek – integriteit (1 wethouder)
Karel Mens (VVD) dient zijn ontslag in omdat hij het aanzien van het wethouderschap heeft geschaad.
Aanleiding: Mens bouwde bij zijn huis illegaal een intussen alweer gesloopt tuinhuisje voor zijn motor.
Opvolgster: Anke de Vink-Hartog (VVD).
Veenendaal – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), breuk in coalitie (4 wethouders)
Frits Beckerman (ProVeenendaal) verliest het vertrouwen van zijn college-wethouders Mariska OverduinBiesma (CDA), Arianne Hollander (VVD), Marco Verloop (SGP) en Nermina Kundic (D66). Er is sprake van
grote verschillen in de taakopvatting en werkwijze waardoor er geen vertrouwen meer is in verdere
samenwerking met Beckerman. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en D66 dienen
een motie van wantrouwen in die leidt tot het aanbieden van het ontslag door alle vijf wethouders.
De ChristenUnie leidt de formatieonderhandelingen en formeert een nieuw college met CDA, VVD, SGP en
D66 waarin de vier afgetreden wethouders terugkeren en ChristenUnie-fractievoorzitter Engbert
Stroobosscher de nieuwe wethouder wordt.
Veghel – herindeling
Door herindelingsverkiezingen voor Meijerijstad zijn demissionair geworden na de fusieverkiezingen van
23 november 2016 Margriet Brauner (VVD), Riny van Rinsum (Hart voor Veghel) en Jan Gooijarts (CDA).
Hun wethouderschap eindigt bij het opheffen van Veghel per 31 december 2016.
Alleen Gooijarts wordt na 1 januari 2017 benoemd in het fusiecollege van Meijerijstad..
Veghel – andere politieke werkkring
Annemieke van de Ven (CDA), demissionair na de herindelingsverkiezingen, wordt half december
benoemd tot opvolger van partijgenoot René Peters in Oss, die derde staat op de CDA-lijst voor de Tweede
Kamer en zich gaat concentreren op de verkiezingscampagne.
Venlo – politiek - politieke afspraak (1 wethouder)
Ramon Testroote (PvdA) neemt volgens afspraak halverwege de collegeperiode afscheid en maakt plaats
voor CDA-wethouder Hanno Lamers.
Venlo – politiek - informatievoorziening (1 wethouder)
Henk Brauer (Venlo Lokaal) stapt op omdat hij de raad niet tijdig heeft geïnformeerd over de veiligheid en
gezondheid van de gebruikers van enkele parkeergarages in de stad. Twee jaar geleden is Brauer al
ingelicht over de slechte staat van parkeergarage De Roermondsepoort. Brauer verzuimt ook het college
tijdig te informeren. Zijn vertrek wordt ingeluid nadat parkeergarage De Roermondsepoort plotseling is
gesloten. Opvolger: Henk Aldewereld (VenLokaal).
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Voorschoten – persoonlijk
Eppe Beimers (CDA) stopt om persoonlijke redenen, Beimers komt tot de conclusie dat hij de energie mist
om de collegeperiode goed af te maken. Opvolger: Daan Binnendijk, oud-wethouder van Katwijk.
Waddinxveen – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Cees Kroes (VVD) stapt onverwachts op. Aanleiding: een verschil van inzicht met zijn eigen fractie over de
koopzondagen. Kroes vindt dat de zondagse openstelling te lang op zich laat wachten. Opvolger: Lex
Hofstra, VVD-raadslid in Krimpen aan den IJssel.
Wassenaar – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Sabine Verschoor (D66) gooit de handdoek. Ze is als wethouder van buiten vastgelopen op de gesloten
bestuurscultuur in het villadorp. ’De dominante bestuurscultuur in Wassenaar is primair gericht op het
handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen. Daardoor komt er te weinig tot
stand en krijgen nieuwe initiatieven geen kans.’ De sfeer in de gemeenteraad is volgens Verschoor onder
de maat. ’Ik ervaar onderhuidse spanningen in de gemeenteraad die de sfeer en de besluitvorming niet ten
goede komen. Discussies zijn vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk constructief.’
Opvolger: Freddy Blommers (D66), voormalig wethouder in Voorschoten voor ONS.
Weert – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Harrie Litjens (Weert Lokaal) stopt er mee halverwege de periode, conform de afspraak die in 2014 bij het
aantreden van het college is gemaakt. Litjens, die veel kritiek oogstte omdat hij te veel dossiers te lang liet
lopen, gaat met pensioen. Opvolger: fractievoorzitter Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal).
Werkendam – persoonlijk
De 66-jarige Peter van der Ven (Lokaalbelang) stopt na bijna zes jaar wethouderschap om persoonlijke
redenen. Opvolger: Lokaalbelang-raadslid John Bakker, die als ambtenaar in dienst is van de gemeente
Breda en die als raadslid tegen de fusie voor een Altenagemeente stemde maar daar als wethouder en
verantwoordelijk portefeuillehouder wel aan gaat werken.
Werkendam – persoonlijk
De 68-jarige Wim de Jong (CDA) draagt het wethouderschap over aan raadslid Matthijs van Oosten (CDA).
Na tien jaar wethouderschap concludeert De Jong: “Het is tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over
te nemen.”
Wierden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Rick Schasfoort (VVD) legt zijn taken neer als wethouder. Schasfoort ligt onder vuur met een motie van
afkeuring van de oppositie. Hem wordt verweten weinig tot niets te hebben gedaan met de suggesties van
belangenclubs voor het gewenste tracé voor een fietssnelweg. Opvolger: Nico Lansink Rotgerink, VVDraadslid in Borne en voormalig wethouder in Borne.
Wijdemeren – andere zakelijke werkkring
Joep Frijdal (VVD) aanvaardt een nieuwe functie bij de Stichting Exin, een belangenbehartiger voor ICTspecialisten. Opvolger: het Blaricums VVD-raadslid en voormalig wethouder Pieter Smit.
Wijdemeren – politiek – breuk in coalitie (4 wethouders)
Pieter Smit (VVD) moet enkele maanden na zijn aantreden het wethouderschap opgeven. Aanleiding: CDA
en PvdA-GroenLinks zeggen het vertrouwen op in coalitiepartner VVD vanwege onenigheid over de
bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. Theo Reijn (CDA) en Betske van Henten (CDA) en Sandra van
Rijkom (PvdA-GroenLinks) blijven op hun post.
Wijk bij Duurstede – gezondheid (interim)
Jan Burger (SP) moet vanwege gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Voor een periode van 16
weken wordt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer tot opvolger benoemd.
Winsum – persoonlijk
Jaap Hoekzema (Gemeentebelangen Winsum, GBW), legt er na zes jaar wethouderschap het bijltje met
onmiddellijke ingang bij neer, om persoonlijke redenen zonder nadere toelichting te geven. Opvolger: Piet
Wieringa (GBW).
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Winsum – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder), breuk in coalitie (2 wethouders)
De benoeming van Piet Wieringa tot nieuwe wethouder leidt tot interne verdeeldheid binnen de fractie
van Gemeentebelangen. Als gevolg daarvan ontstaat er een breuk in de Winsumse coalitie. ChristenUnie,
GroenLinks en D66 zeggen het vertrouwen op in Gemeentebelangen. Daarmee komt het college ten val en
zijn Harmannus Blok (ChristenUnie) en Marc Verschuren (GroenLinks) demissionair. De coalitie moet op
zoek naar een nieuwe raadsmeerderheid en vindt die met het toetreden tot de coalitie door de PvdA. De
nieuwe coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA en VVD actualiseert het bestaande
coalitieakkoord onder een nieuwe titel: “Samen aan de slag!” en maakt een apart afsprakendocument met
de PvdA. Blok en Verschuren gaan door als wethouder en Bert Westerink wordt namens het CDA de derde
wethouder in het nieuwe college.
Woerden – gezondheid
Martin Schreurs (VVD), die politiek in opspraak is geraakt, treedt om gezondheidsredenen, hij heeft last
van de hoge werkdruk, terug. Opvolger: Ivo ten Hagen, voormalig VVD-wethouder van Boskoop en
Hillegom.
Woerden – politiek - coalitiebreuk (0 wethouders bij het einde van het jaar, vervolg zie 2017)
ChristenUnie/SGP trekt zich terug uit de coalitie nadat coalitiepartners D66 en Progressief Woerden het
initiatiefvoorstel steunen voor een wekelijkse koopzondag. Aanleiding voor de breuk: daarmee wordt de
afspraak over zondagsrust in het coalitieakkoord gebroken. D66 verzoekt ChristenUnie/SGP om zich te
bezinnen voor een lijmpoging.
Zaltbommel – persoonlijk
De 66-jarige Ton van Balken (CDA) stopt per 1 januari 2016 om persoonlijke redenen; hij wil na 22 jaar
politiek meer tijd besteden aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Opvolger: raadslid Simon Buwalda
(CDA).
Zandvoort – politiek – bestuursstijl (1 wethouder), breuk in coalitie (2 wethouders)
Liesbeth Challik-Frijling (Ouderen Partij Zandvoort), die al vaker onder vuur lag vanwege verwijten van
verzuim, legt haar functie een dag nadat een raadsmeerderheid, dankzij de steun vanuit de OPZ, een motie
van wantrouwen met een nipte 9-8 meerderheid heeft aangenomen. Challik-Frijling hoopt met haar
vertrek de val van het hele college te voorkomen. De twee andere wethouders, Gert-Jan Bluijs (CDA) en
Gerard Kuipers (D66) blijven demissionair op hun post tot dat er een nieuwe coalitie is gevormd, zo wordt
er afgesproken. OPZ-raadslid Veldwisch gaat verder als zelfstandige fractie.
Vlak voor Kerst wordt een nieuw coalitieakkoord voor de rest van de raadsperiode gepresenteerd door de
fracties van D66, CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, PvdA en Partij Veldwisch.
Zuidplas – politiek – integriteit (1 wethouder)
Joke Vroegop (VVD) dient met onmiddellijk ingang haar ontslag in. Aanleiding is het delen van geheime
informatie, met haar eigen partner in huiselijke kring, en met een derde partij bij de nieuwbouw van het
gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Opvolger: VVD-raadslid Daan de Haas.
Zutphen – gezondheid
Oege Bosch (VVD) heeft een bacteriële infectie, belandt in het ziekenhuis en is wekenlang uit de running.
Zijn collega’s in het college nemen de taken over. Begin december keert Bosch terug.
Zwijndrecht – politiek - integriteit (1 wethouder)
Henk Mirck (ABZ) dient zijn ontslag in omdat er twijfels zijn ontstaan omdat hij een drs-titel voerde.
Aanvankelijk ziet de raad zijn onjuiste titelvoering – drs.-titel op zijn Linkedinpagina voor een deeltijdmasterstudie ‘Master of Security in Information Technology’ door de vingers - maar na de zomer trekt
Mirck toch zijn conclusies. Opvolgster: Jacqueline van Dongen, wethouder in Den Helder en ex-raadslid in
Dordrecht.
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JAAROVERZICHT 2017 (3e volle jaar)
Alphen aan den Rijn – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Tseard Hoekstra (VVD) voelt zich niet meer gesteund en mist het vertrouwen van zijn collega-wethouders.
Hij vertrekt en de VVD-fractie stapt uit de coalitie omdat de liberalen de gunfactor missen van de andere
partijen. Aanleiding: de kosten van een parkeerproef. “Er is geen basis meer voor samenwerking”, zegt
VVD-fractievoorzitter Robbert Prins. De VVD gaat de resterende zeven maanden tot de raadsverkiezingen
“meedenken” vanuit de oppositiebanken. Geen opvolger.
Ameland – politiek - informatievoorziening (1 wethouder) – breuk in coalitie ( 2 wethouders)
Will Bakema (Ameland ’82) neemt ontslag als hij wordt geconfronteerd met een motie van wantrouwen.
Aanleiding de kwestie-De Hagen: het plan om vier huisjes op de grond van de COOP-supermarkt te slopen
en daarvoor een parkeerterrein te maken. De raad is over de procedurele gang van zaken onvoldoende
geïnformeerd zodat de fracties van Algemeen Belang, PvdA, VVD en CDA met een motie van wantrouwen
Bakema tot aftreden willen dwingen, maar de wethouder wacht de motie niet af en stapt op.
Het vertrek van Bakema leidt de val van de coalitie in en het vertrek van de andere twee wethouders Nico
Oud (CDA) en Linda van der Deen (VVD). Er komt een nieuwe coalitie van Algemeen Belang en Ameland
‘82 met als nieuwe wethouders: Piet IJnsen (Algemeen Belang) en Peter Pot uit Haren (Ameland ’82).
Amersfoort – gezondheid
Yvonne Kemmerling (D66) stapt omdat zij te ziek is om haar bestuurstaken te blijven uitvoeren. Officieus
ligt haar functioneren al langere tijd onder de loep. Opvolger: Willem Jan Stegeman (D66).
Amsterdam – andere politieke werkkring
Kajsa Ollongren (D66) wordt minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Rutte-III. De D66-fractie ziet
er na enige aarzeling van af om een opvolger voor te dragen, vanwege de forse kritiek van de oppositie –
voor een paar maanden heeft het geen nut om een nieuwe wethouder te benoemen bij de omvang van het
huidige college dat zonder Ollongren zeven wethouders telt.
Arnhem – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)
Coalitiepartij ChristenUnie trekt zich terug uit het college. Als gevolg daarvan moet wethouder Anja Haga
(ChristenUnie), afkomstig uit Dokkum en sinds anderhalf jaar wethouder in de Gelderse hoofdstad,
vertrekken. Aanleiding: het al dan niet sluiten van de tippelzone voor prostituees. Het college is voor maar
de twee grote coalitiepartijen D66 en SP zijn tegen het plan van wethouder Haga om de tippelzone voor
prostituees per 1 januari te sluiten.
“De partij nam verantwoordelijkheid op een moeilijk moment in de Arnhemse politiek. Dit in de
verwachting dat partijen in de coalitie zowel onderling als naar buiten toe constructief zouden
samenwerken in het belang van de stad”, schrijft de ChristenUnie-afdeling van Arnhem in een persbericht.
“De partij begrijpt dat daar verschillend over wordt gedacht maar ziet nu dat D66 en SP het proces om te
komen tot zorgvuldige besluitvorming blokkeren zonder enig overleg. Daar bovenop schofferen ze de
ChristenUnie via de media”.
Er komt geen opvolger. Het college gaat verder als minderheidscoalitie en overleeft in het najaar een
debat over een stevig rapport van prof. Paul Frissen over de verziekte Arnhemse bestuurscultuur.
Apeldoorn – andere politieke werkkring
Paul Blokhuis (ChristenUnie) wordt staatssecretaris van volksgezondheid in kabinet Rutte-III. Opvolger:
ChristenUnie-raadslid Ben Bloem.
Assen – andere zakelijke werkkring
Maurice Hoogeveen (D66) wordt partner bij Boer & Croon in Groningen en keert daarmee terug naar de
consultancywereld die hij in 2010 verliet om wethouder te worden. Enkele maanden eerder overleefde hij
ternauwernood de crisis inzake het debacle rond Sensor City waarvoor het tekort tot 8 ton was opgelopen
en waarover hij de raad niets had verteld. Opvolgster: Anry Kleine Deters, voormalig wethouder in
Westerveld en Emmen.
Beesel – persoonlijk (0 wethouders)
Jan Smolenaars gaat per april parttime, minder uren werken. Debbie Heesakkers ook van VLP wordt een
tweede parttime wethouder. Opvolgster: Debbie Heesakkers (VLP) voor 0,4 fte.
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Bergen (Lb) – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) resp. verstoorde verhoudingen (1
wethouder)
Lia Roefs (PK) stapt op nadat de gemeenteraad een motie van wantrouwen heeft aangenomen. Als gevolg
daarvan stapt haar partij uit de coalitie. Aanleiding: de gemeente heeft drie miljoen euro te veel
uitgegeven voor jeugdzorg en wmo (onder meer thuiszorg) en het tekort loopt met 2 ton per maand op.
De raad heeft er geen vertrouwen in dat Roefs dit nog gaat oplossen. Een week later wordt CDAwethouder Antoon Splinter met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd. Volgens Splinter is de
motie tegen hem (8 tegen 7) aangenomen vanwege wraakzucht: “De sfeer was: blijf van onze Lia af. Het
was moedwillig pootje lichten”.
Na de jaarwisseling volgt de opvolging: De bestuurscrisis in Bergen wordt opgelost met de vorming van
een nieuwe PK-loze coalitie van CDA, VVD en Fractie Krijnen-Loermans. Antoon Splinter (CDA) volgt
zichzelf op en Frans Pekema (VVD) wordt de nieuwe wethouder als opvolger van Lia Roefs.
Bellingwedde – herindeling
Als gevolg van herindeling tot de nieuwe gemeente Westerwolde eindigt het wethouderschap voor B.
Huizing (PvdA), Lea van der Tuin (CDA) en W. ’t Mannetje (VVD).
Alleen Huizing wordt na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Westerwolde.
Best – persoonlijk
Bert van Drunen (PvdA) stopt vanwege een relatie met collega-wethouder Peet van de Loo (D66).
Opvolgster: Annegien Wijnands (PvdA).
Binnenmaas – politiek – collegebreuk (1 wethouder)
Wouter Joosten (VVD) stopt met onmiddellijke ingang vanwege verschillen van inzicht binnen het college.
De wethouder lag politiek onder vuur vanwege de waarschijnlijke komst van windturbines langs de Oude
Maas recht tegenover Barendrecht. Opvolger: VVD’er Leon van Noort, die vanwege een liefdesaffaire in
Barendrecht in het najaar van 2016 moest vertrekken.
Bladel – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) resp. coalitiebreuk (2 wethouders)
Joan Veldhuizen (Pro5) stopt omdat zij geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het laten groeien van
de veestapel in de gemeente. Zij wil de inwoners van Bladel niet blootstellen aan de gezondheidsrisico’s
die samenhangen met de groei van de veestapel. Pro5 trekt na het opstappen van de eigen wethouder de
stekker uit de Bladelse coalitie die verder bestaat uit CDA en VHP. De beide wethouders van deze partijen,
Wim van der Linden (Vrije Hapertse Partij) en Fons d’Haens (CDA) stappen op nadat een motie van
wantrouwen tegen hen wordt aangenomen. De motie wordt ingediend door voormalige coalitiepartner
Pro5 en de oppositiefracties Bladel Transparant, Bladels Belang en VVD. Deze vier fracties hebben na het
vertrek van Veldhuizen afspraken tot samenwerking gemaakt en besluiten om de intensieve veehouderij
aan banden te leggen en de multifunctionele accommodatie in Hapert tot de verkiezingen in de ijskast te
zetten. Van der Linden en D’Haens willen daaraan niet meewerken en krijgen een motie van wantrouwen
aan hun broek. Twee nieuwe parttime wethouders worden benoemd door de vier nieuwe coalitiepartijen:
Marko van Dalen (VVD) en Jan Heijman (Bladels Belang en Bladel Transparant). Een maand later, begin
juli, wordt nog een derde nieuwe wethouder benoemd: oud-wethouder Arjan van der Hout (Pro5).
Brummen – overlijden
Koos Paauw (CDA) overlijdt plotseling aan hartfalen. Opvolgster: Jolanda Pierik-van der Snel (CDA,
voormalig wethouder in Heerde, 2014-2015).
Brunssum – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder), verstoorde verhoudingen (3 wethouders)
Hugo Janssen (Lijst Borger) stapt op omdat zijn fractie zich niet meer kan vinden in de 5-partijencoalitie
met CDA, VVD, PvdA en BCD. “De laatste periode hebben wij gemerkt dat onderlinge verschillen en
inzichten een zware wissel op onze partij hebben getrokken. Daardoor waren wij meer bezig met
vergaderen en minder met de taak die wij als politieke partij moeten hebben, een brug slaan tussen
burger en de politiek”. De coalitie van VVD (3 zetels), PvdA (3 zetels), CDA (2 zetels) en BCD (2 zetels)
verliest hiermee zijn meerderheid maar gaat door als minderheidscollege.
Dit minderheidscollege komt ten val over de mogelijke herindeling met Heerlen en Landgraaf. Frank
Joosten (VVD), Peter Heinen (CDA) en Haico Offermans (PvdA) stappen op omdat zij weigeren mee te
werken aan een bestuurscommissie die de fusie moet proberen te voorkomen. De commissie is opgericht
door de oppositie die een raadsmeerderheid heeft. Carolus de Rijck (BCD) blijft aan maar heeft geen
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stemrecht meer. Artikel 42.2 van de gemeentewet schrijft in het geval van Brunssum voor dat de
burgemeester zelfstandig het college vormt als er slechts één wethouder overblijft.
In het najaar komt er een nieuwe coalitie met BBB/Lijst Palmen, PAK en BCD met de zittende wethouder
(Carolus de Rijck, BCD) en twee nieuwe wethouders: Math Houben (PAK) en Jo Palmen (BBB/Lijst
Palmen). Raadslid Palmen wordt tot wethouder benoemd terwijl er nog een integriteitsonderzoek loopt
omdat hij een miljoen euro eist van de gemeente, vanwege een stuk grond. Burgemeester Luc Winants
(CDA) stapt daarna op omdat hij als burgemeester die verantwoordelijk is voor integriteit onvoldoende
instrumenten in handen heeft om de benoeming van wethouder Palmen terug te draaien.
Cuijk – einde interimschap
Jos Nielen, die eind 2016 getroffen is door een herseninfarct, wordt op 6 maart 2017 tijdelijk vervangen
door Bart Claassen die gedurende de afwezigheid van Nielen de portefeuille waarneemt. Per 21 augustus
2017 keert Nielen weer terug op zijn plek.
Dalfsen – burgemeester
Klaas Agricola (Gemeentebelangen) is voorgedragen tot burgemeester van Dantumadiel. Opvolger: GBraadslid André Schuurman.
Dalfsen – andere politieke werkkring
Maurits von Martels (CDA) wordt vanuit een onverkiesbare plaats met voorkeurstemmen gekozen voor de
CDA-fractie in de nieuwe Tweede Kamer. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Jan Uitslag.
Den Bosch – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jos van Son (Rosmalens Belang) stapt op nadat hij onder invloed van alcohol een ongeluk heeft
veroorzaakt. Van Son kreeg een procesverbaal van de politie. “In verband met mijn functie en
verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur van Den Bosch heb ik nu geoordeeld dat ik mijn
wethouderschap per direct moet beëindigen”, aldus de wethouder. Volgens het Brabants Dagblad heeft de
wethouder erkend dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij zegt professionele hulp te krijgen.
Van Son treedt af in een periode dat er een bestuurscrisis is omdat de fractie van Bosch Belang de coalitie
heeft verlaten vanwege de discussie rond het zwembad in Den Bosch-West. Wethouder Paul Kagie (Bosch
Belang) mag uiteindelijk blijven nadat hij een motie van wantrouwen in de gemeenteraad overleeft.
Den Helder – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Bob Haitsma (VVD) dient zijn ontslag in nadat de VVD-fractie zich heeft teruggetrokken uit de coalitie
vanwege onenigheid over de renovatie van het stadhuis. Een meerderheid van het college heeft ernstige
bedenkingen bij het voorstel tot renovatie maar desondanks is het voorstel aan de raad voorgelegd. Een
vreemde en voor de VVD niet uit te leggen gang van zaken. De VVD heeft zich daarbij vooral gestoord aan
de starre houding van de Stadspartij die heeft gekozen voor renovatie van het stadhuis als enige optie.
Geen opvolger; de coalitie gaat zonder VVD als minderheidscoalitie door naar de raadsverkiezingen.
Deventer – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder), breuk in coalitie (3 wethouders)
Het gehele college krijgt een motie van wantrouwen aan de broek nadat is gebleken dat het nieuw te
bouwen filmtheater De Viking weer duurder uitvalt dan berekend. De motie van wantrouwen tegen
verantwoordelijk wethouder Robin Hartogh Heys (D66) wordt gesteund door coalitiepartijen
Gemeentebelang, PvdA en CDA. D66 besluit daarop uit de coalitie te stappen want wil zich niet laten
piepelen. Hartogh Heys treedt af.
Daarna wordt er door Deventer Belang een motie van wantrouwen ingediend tegen de rest van het
college. De motie haalt de eindstreep met 21 voor en 16 tegen. De drie andere wethouders, Jan Jaap
Kolkman (PvdA), Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang) en Frits Rorink (CDA) zien desondanks geen reden
om uit het college te stappen. D66 vindt dat de overgebleven drie wethouders niet zo maar kunnen
doorgaan. De meerderheid van de raad vindt dat de overgebleven wethouders tot aan de verkiezingen de
rit kunnen afmaken, wel wordt een aantal onderwerpen controversieel verklaard.
Doetinchem – politiek – breuk in fractie (1 wethouder)
Kees Telder (D66) stapt op. Aanleiding: de D66-raadsleden stappen uit D66 en richten een nieuwe partij
op. Daarmee verdwijnt D66 in elk geval tot het einde van de raadsperiode uit de raad. “Dan ben ik dus
wethouder van een partij die niet langer is vertegenwoordigd in de raad. Dat is principieel niet juist en
niet netjes naar de kiezer. Want ik werk voor de samenleving. Bovendien ben ik gevraagd om wethouder
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te worden door de fractie. En die fractie is er niet meer.” Formeel had Telder mogen blijven maar hij heeft
niet overwogen de resterende vier maanden tot de verkiezingen uit te zitten.
Dongen – gezondheid
Ad van Beek (VVD) wordt getroffen door een hartinfarct. Zijn taken worden herverdeeld over de
collegeleden. Na twee maanden keert hij eind oktober weer volledig terug in functie.
Dongen – persoonlijk, zwangerschapsverlof
Bea van Beers (PvdA) gaat van 15 september 2017 tot en met januari 2018 met zwangerschapsverlof.
Opvolger: Driek van Griensven, voormalig wethouder in Roosendaal. In 2015 ging Van Beers ook met
zwangerschapsverlof en werd zij vervangen door Annegien Wijnands.
Dongeradeel – uitbreiding, andere zakelijke functie
Albert van der Ploeg (CDA) start met zijn beoogde voorzittersfunctie voor de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden. Van aftreden is geen sprake. Er wordt gekozen voor een gedeelde wethouderschap waarbij CDAfractievoorzitter Esther Hanemaaijer door uitbreiding het college versterkt als wethouder. Van der Ploeg
blijft wethouder tot er een nieuw college is gevormd in Noardeast Fryslân na de fusieverkiezingen van
eind 2018.
Drechterland – overlijden
Vincent Reus (Gemeentebelangen Drechterland) overlijdt aan de gevolgen van een herseninfarct.
Opvolger: Peter Kuiken (Gemeentebelangen Drechterland).
Dronten – politiek – breuk in college (2 wethouders)
De CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan stappen uit het college. Ze zeggen geen vertrouwen
meer te hebben in de onderlinge samenwerking binnen het college. Dirk Minne Vis ligt vanwege een
payroll-kwestie onder vuur in de gemeenteraad, maar dat is niet de reden waarom hij is opgestapt. Hij en
Nico Verlaan voelen zich niet gesteund door de voorzitter van het college (burgemeester Aat de Jonge) en
ook niet door de mede-wethouders Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) en Ton van Amerongen (VVD).
De achterblijvende collegeleden herverdelen de portefeuilles. Geen opvolgers dus.
Edam-Volendam – persoonlijk
Gina Sombroek (CDA) stopt in juli als wethouder en gaat zich “oriënteren op een andere loopbaan”. (In
Edam-Volendam als fusiegemeente op 1 januari 2016 begonnen, zijn in 2018 geen raadsverkiezingen).
Opvolger: CDA-fractievoorzitter Vincent Tuijp.
Emmen – overlijden
Bouke Durk Wilms (CDA) maakt bekend dat hij ongeneeslijk ziek is en overlijdt ruim een maand later op
54-jarige leeftijd. Opvolger: CDA-voorzitter Drenthe, Robert Kleine die in 2014 ook kandidaat-wethouder
was voor het CDA in Emmen, maar het niet werd omdat het CDA toen te weinig zetels haalde voor twee
wethoudersposten.
Enkhuizen – politiek – informatievoorziening (1 wethouder) en verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Marcel Olierook (SP) stapt op nadat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt. De raad is
ontevreden over het onvoldoende en niet-actief informeren van de raad over een aantal belangrijke
onderwerpen als de problemen met de wmo-raad en de verbouwing van cultureel centrum de
Drommedaris. “We hebben meerdere keren nieuws uit het Noord-Hollands Dagblad moeten vernemen”.
Olierook voelt er niets voor om zich te verdedigen: “Ik constateer dat er onvoldoende draagvlak is vanuit
deze raad voor mijn functioneren als wethouder. Dus ik treed onmiddellijk af.” Collega’s Klaas Kok (CDA)
en Gerrit Wijnne (ChristenUnie-SGP) volgen zijn voorbeeld door ook hun portefeuilles ter beschikking te
stellen.
Door D66, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, PvdA en VVD wordt een nieuw
college gevormd dat aan de slag gaat met het lopende raadsprogramma tot de raadsverkiezingen van
2018. Twee wethouders van buiten worden benoemd: Dorus Luyckx (ex-wethouder voor de PvdA in
Edam-Volendam) en Erik Struijlaart (ex-wethouder voor de VVD in Zaanstad).
Franekeradeel – herindeling
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Vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke eindigt het
wethouderschap van Joop Bekkema (Gemeentebelangen), Thiadrik Twerda (PvdA) en Caroline de Pee
(CDA).
Alleen De Pee wordt na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Waadhoeke.
Geldrop-Mierlo – politiek – kleurwisseling (1 wethouder)
Miranda Verdouw (SP) zegt het lidmaatschap van haar partij op en gaat door als onafhankelijk wethouder.
Ze zegt dat de SP-fractie akkoord is. De rest van de raad gaat ook akkoord. Verdouw gaat partijloos verder.
Gemert-Bakel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Roel Hoppezak (Lokale Realisten) stopt er na zeven jaar mee. Hij ervaart op een aantal dossiers
onvoldoende politiek draagvlak. Opvolger: fractievoorzitter Martien Bankers (Lokale Realisten).
Giessenlanden – politiek – collegebreuk (1 wethouder)
Teus van Houwelingen (VVD) treedt af na een diep verschil van inzicht binnen het college over een
vergunningaanvraag van zijn buurman. Opvolger: oud-wethouder Jan de Groot (VVD).
Goeree-Overflakkee – persoonlijk
Marnix Trouwborst (VVD) stopt om persoonlijke redenen. Hij was verantwoordelijk voor het financieel
verlies op het NK wielrennen in Goeree-Overflakkee. Opvolger: Peter Feller (VVD).
Gooise Meren – gezondheid
Marleen Sanderse legt vanwege herstel van een operatie tijdelijk de werkzaamheden neer.
Grave – andere politieke werkkring
Eric Daandels (CDA) volgt in Waalwijk Judith Keijzers op als wethouder. Keijzers is burgemeester
geworden per 1 oktober in Oirschot. Daandels is na twee periodes wethouderschap in Grave toe aan een
nieuwe uitdaging. “Dan kun je wachten tot de verkiezingen, maar deze kans kwam nu voorbij.” Opvolger:
Pieter van Dieperbeek (CDA), voormalig wethouder in Veghel.
Haaksbergen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Peter van Vlaanderen (Leefbaar Haaksbergen) verliest het vertrouwen van de raad nadat hij het
vertrouwen in zijn collega-wethouders heeft opgezegd. Aanleiding: de forse financiële claim nadat het
ontslag van een ambtenaar met 36 dienstjaren door de rechter niet is gehonoreerd. Vanwege zijn
bestuursstijl hebben de andere wethouders het vertrouwen opgezegd in Van Vlaanderen. De oprichter van
Leefbaar Haaksbergen heeft bovendien de steun van zijn eigen fractie verloren, waarvan een deel zich
heeft afgesplitst. Daardoor heeft de coalitie geen meerderheid meer. Leefbaar-fractievoorzitter Keath
Alkoutobi noemt Van Vlaanderen “de meest onbetrouwbare politicus die Haaksbergen ooit heeft gehad”.
Geen opvolger.
Haarlem – burgemeester
Joyce Langenacker (PvdA) wordt burgemeester van Ouder-Amstel. Opvolger: Floor Roduner (PvdA).
Haren – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)
Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) stopt omdat haar partij uit de coalitie is gestapt vanwege het
overleg over de voorgenomen fusie tussen Haren, Groningen en Ten Boer. Aanleiding: de communicatie
over de herindeling met de werkgroepen van drie gemeenten. De partij is boos omdat in 2017 in een
motie is besloten dat de gemeente niet zou meewerken aan de herindeling. Uit antwoorden van de
burgemeester blijkt dat er wel degelijk voorbereiding is op herindeling. Geen opvolging.
Heerhugowaard – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Carolien van Diemen (D66) schrijft haar ontslagbrief omdat zij niet meer welkom is in het college vanwege
haar stijl van besturen: ze gaat te veel haar eigen weg, en trekt zich niets aan van adviezen van de collegawethouders.
D66 trekt zich terug uit de coalitie die daardoor meerderheid verliest, maar Nederland Duurzaam en
ChristenUnie, beiden met 1 raadszetel, fungeren als gedoogpartners.
Hellevoetsluis – gezondheid
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Peter Hofman (VVD) wordt in het voorjaar ziek, zijn portefeuille wordt tijdelijk overgenomen door de
andere collegeleden. In september laat Hofman weten zijn werkzaamheden niet meer te kunnen
hervatten. Opvolgster: Marja Roza, lid van de VVD-raadsfractie.
Het Bildt – herindeling
Vanwege herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke eindigt het
wethouderschap van Nel Haarsma (CDA), Boukje Tol (Werkgroep Het Bildt) en Hillie Blaak (PvdA).
Alleen Haarsma en Tol worden na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Waadhoeke.
Hilvarenbeek – politiek – breuk eigen partij (1 wethouder)
Jan van Doormaal (Gemeenschapslijst) treedt per direct af als gevolg van een evaluatiegesprek met het
partijbestuur. Van Doormaal heeft kenbaar gemaakt geen nieuwe periode als wethouder te willen. Daarop
is besloten dat Van Doormaal vervroegd aftreedt. Opvolger: raadslid Silvia Bloemsma
(Gemeenschapslijst).
Hilversum – persoonlijk
Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA) stopt omdat zij met haar man, die een baan heeft verworven in
Australië, mee verhuist. Opvolger: oud-wethouder Willem van der Spek (CDA).
Hilversum – politiek – collegebreuk (1 wethouder)
Arjo Klamer (SP) stapt op nadat zijn collega-wethouders van D66, VVD en CDA het vertrouwen in hem
hebben opgezegd. De SP zegt in een verklaring dat de partij maandagavond in overleg met Klamer al heeft
besloten om hem terug te trekken als wethouder en geen opvolger meer te leveren. Volgens de partij heeft
dat niets te maken met het functioneren van Klamer maar kan de SP niet meer achter het collegebeleid
staan op het gebied staan van zorg en welzijn. Klamer, bekend als hoogleraar in de economie, kreeg veel
kritiek uit de Hilversumse gemeenteraad op zijn functioneren en stond volgens zijn collega-wethouders
niet open voor kritiek en hulp om hem beter te laten functioneren. Geen opvolger.
Hollands Kroon – politiek – informatievoorziening (2 wethouders)
Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een
kostenoverschrijding van twee miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist
en niet-tijdig informeren van de gemeenteraad daarover. Daarmee is de politieke en bestuurlijke crisis
compleet. Kort daarvoor moeten twee topambtenaren al vertrekken vanwege de financiële problemen bij
de gemeente en omdat zij het college daarover niet juist en tijdig hebben geïnformeerd. Vervolgens bleek
uit een rapport van de gemeentelijke ‘auditcommissie’ dat de verbouwing van twee gemeentekantoren
zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland. Eerder was nog uitgegaan van een overschrijding van
1,2 miljoen euro.
Wethouder Meskers (VVD) slaagde er, overmand door emoties, niet in om zijn afscheidsspeech af te
maken. Even daarvoor had hij betoogd dat er geen sprake is van doelbewuste misleiding van de
gemeenteraad. ‘Ik heb u juist willen informeren, maar dat heb ik niet kunnen doen.’ Dit omdat hij zelf niet
de juiste informatie van de ambtelijke top van de gemeente zou hebben gekregen.
De gemeenteraad noemt het opstappen van de twee wethouders onvermijdelijk. De raadsleden vinden dat
Hollands Kroon te veel en te snel heeft willen veranderen en dat de interne controle tekort heeft
geschoten. Meerdere raadsleden twijfelen of de fusiegemeente de ambitieuze koers – onder meer het
werken met zelfsturende teams en een grote verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie – moet
voortzetten. Tijdens zijn afscheidsspeech riep Westerkamp de raad op om dat toch vooral wel te doen. ‘Nu
heeft er een valpartij plaatsgevonden en dat doet heel erg pijn. Maar ik hoop dat u vertrouwen houdt in de
koers en de organisatie van Hollands Kroon. Er gaat namelijk ook heel veel goed.’
Onlangs is er een herstelplan, ‘Balans 2018’, gepresenteerd om Hollands Kroon weer uit het dal te krijgen.
Burgemeester Nawijn zei donderdagavond in het plan te geloven. Overigens maakt Nawijn, anders dan
zich had voorgenomen, geen gebruik van de mogelijkheid tot herbenoeming. Zijn huidige termijn loopt op
1 september 2018 af. De burgemeester geeft ‘privéredenen’ op als reden voor zijn besluit.
Er worden geen opvolgers benoemd.
Hoogeveen – burgemeestersbenoeming (waarnemend)
Anno Wietze Hiemstra (CDA) wordt per 1 april waarnemend burgemeester van Appingedam. Opvolger:
CDA-fractievoorzitter Bert Otten.
Hoogezand-Sappemeer – herindeling
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Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen eindigt het
wethouderschap voor Peter Verschuren (SP), Oetra Gopal (GroenLinks), José van Schie (PvdA), Marco
Metscher (ChristenUnie) en Erik Drenth (CDA).
Alleen Drenth en Verschuren worden na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van MiddenGroningen.
Hoorn – politiek – kleurwisseling (1 wethouder)
Nel Douw (SP) zegt haar lidmaatschap van de SP op nadat het hoofdbestuur van de SP de Hoornse afdeling
van de SP verboden heeft om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Douw blijft partijloos
wethouder.
Hoorn – politiek – eigen fractie (1 wethouder)
Judith de Jong (PvdA) neemt ontslag. Aanleiding: vertrouwensbreuk met de eigen fractie die laat weten
dat ‘de samenwerking en communicatie met de fractie’ oorzaak is van de breuk. De fractie heeft de
intentie om lid van de coalitie te blijven. De ledenvergadering van de PvdA steunt de wethouder waarna
de vier overgebleven PvdA-raadsleden het lidmaatschap van hun partij opzeggen en (vermoedelijk tot de
verkiezingen wel raadslid blijven). Zij gaan door als de fractie Sociaal Hoorn. Geen opvolger.
IJsselstein – politiek – informatievoorziening (3 wethouders), collegebreuk (1 wethouder), coalitiebreuk
(3 wethouders)
Huib Veldhuijsen (VVD) stapt op. Hij voelt zich onvoldoende gesteund in zijn ambtelijke samenwerking
met Montfoort. Ook de twee andere wethouders Vincent van den Berg (CDA) en Marijke van Beukering
(D66) stappen op. Aanleiding is het tekort van 1,5 miljoen euro over 2016 op de ambtelijke samenwerking
met Montfoort, daarvan zijn 1,1 miljoen personeelskosten. Burgemeester Patrick van Domburg biedt
voorafgaande aan de behandeling in de raad zijn excuses aan voor de gebrekkige informatievoorziening
aan de raad.
De ambtelijke samenwerking van IJsselstein met Montfoort is op 1 januari 2014 in gang gezet met als doel
een forse besparing. Op 24 oktober 2016 blijkt dat deze besparingen bij lange na niet gehaald worden en
dat er de komende drie jaar 1,7 miljoen euro nodig zal zijn om veranderingen door te voeren.
Onder leiding van D66 wordt een nieuw college geformeerd door D66, CDA, GroenLinks, SP en
ChristenUnie. Vincent van den Berg en Marijke van Beukering volgen zichzelf op. Er komen twee nieuwe
wethouders: Chris Baerveldt (SP) en Hans Lappee (GroenLinks).
Na de zomer legt Vincent van den Berg (CDA) met onmiddellijke ingang zijn portefeuille neer want het
CDA stapt uit de coalitie omdat er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn in het college van IJsselstein
en in de coalitie over de toekomst van UW Samenwerking, het ambtelijke samenwerkingsverband tussen
IJsselstein en Montfoort. Van den Berg is in tegenstelling tot andere leden van het college van mening dat
er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om de samenwerking met Montfoort toekomst bestendig te
maken.
Enkele weken later gooit de rest van het college de handdoek vanwege de verzuurde verhoudingen met de
raad. Een motie van wantrouwen tegen het college wordt na het opstappen toch aangenomen maar
burgemeester Van Domburg beschouwt dat niet als een tegen hem gerichte motie.
De fracties van VVD, CDA, PvdA en Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ) dragen kort daarna drie
wethouders voor die zitting nemen in het nieuwe zakencollege: Peter Doesburg (tussen 2006 en 2010
wethouder voor de PvdA), Inge Nieuwenhuizen (was de afgelopen zeven jaar wethouder in Voorschoten)
en Ad de Regt (tussen 2014 en 2016 wethouder in Oudewater).
Kampen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Martin Ekker (VVD) stapt op omdat de gemeenteraad te weinig vertrouwen heeft in zijn functioneren.
Aanleiding: een onafhankelijk onderzoek van BING over zijn handelingen rond de verkoop van de
Stadskazerne waaruit blijkt dat Ekker alleen handelde en bepaalde afspraken anders herinnert dan andere
betrokkenen. "Ik heb besloten dat ik mijn ontslag bij de voorzitter van de raad indien", aldus Ekker. De
VVD betreurt de keuze van Ekker, maar respecteert die wel. De partij laat weten dat er uit het onderzoek
"geen enkel laakbaar of onrechtmatig handelen van de wethouder blijkt." Toch zien ze in dat de
vertrouwensrelatie tussen wethouder en raad is geschaad. Loco-burgemeester van Kampen Gerrit Jan
Veldhoen noemde eerder tijdens de vergadering dat "solistisch handelen en niet volledig informeren van
de raad niet in de bestuurscultuur zit." Opvolgster: raadslid Marijke Spijkerman (VVD).
Krimpenerwaard – burgemeester
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Dilia Blok (Gemeentebelang Bergambacht, VGBK) wordt burgemeester van de Brabantse gemeente
Someren. Opvolger: Leon de Wit (VGBK).
Landgraaf – politiek – coalitiebreuk (4 wethouders)
Het CDA dient een motie van wantrouwen in over de beoogde herindeling met Heerlen. Aanleiding is het
ingrijpen van CDA-gedeputeerde Ger Koopmans om de regie over de herindeling naar zich toe te trekken
nadat de gemeenteraad van Landgraaf met de stemmen van CDA, GBBL en ex-PvdA-raadslid Bart Smeets
op 16 januari “nee” zegt tegen herindeling. Het leidt tot het vertrek van vier van de vijf wethouders. Alleen
CDA-wethouder Marlies Dreissen blijft op haar plek. De overige wethouders: Harry Leunessen (PvdA),
Kelly Regterschot (VVD), Ton Ancion (GroenLinks) en René van der Valk (SP) verdwijnen van het toneel.
Het CDA vormt met GBBL en Pro Landgraaf een nieuwe coalitie. Het CDA levert naast Dreissen ook Ramon
Lucassen, voormalig wethouder in het college van Nuth dat naar huis werd gestuurd vanwege de
voorgenomen herindeling van Nuth, Onderbanken en Schinnen. Verder drie wethouders namens GBBL:
Christian Wilbach, John Ringens en oud-wethouder Freed Janssen.
Langedijk – politiek – breuk met collegeleden (1 wethouder)
Bert Fintelman (CDA) gebruikt de zomer om te overdenken of hij aanblijft. Er is verschil van inzicht met
de eigen fractie over zijn functioneren en de lijn die de CDA-fractie verwacht. Na de zomer maakt
Flinterman bekend op te stappen als wethouder. Bij zijn terugtreden maakt hij bekend dat er geen
verschillen zijn met de CDA-fractie maar dat er verschillen in het college zijn over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente. En dat maakt zijn functioneren niet langer mogelijk. Opvolger: burgerraadslid
Gerard Rep (CDA).
Leerdam – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Wim van der Leij (PvdA) kondigt aan per 1 maart te stoppen vanwege de nakende fusie met Vianen en
Zederik. Hij draagt het wethouderschap over aan een opvolger die met elan de uitdaging van de
gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 ter hand kan nemen. Opvolger: Cees Taal (PvdA).
Leeuwarden – andere politieke werkkring
Harry van der Molen (CDA) wordt Tweede Kamerlid. Opvolgster: Marianne van Hall-Disch (CDA).
Leeuwarden – andere politieke werkkring
Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) wordt met voorkeurstemmen gekozen tot Tweede Kamerlid voor
GroenLinks en stopt als wethouder. Opvolger: PAL/GroenLinks-fractievoorzitter Jan Atze Nicolai.
Leeuwarden – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen vanwege toevoeging van deel van Littenseradiel en van
Leeuwarderadeel eindigt het wethouderschap van Henk Deinum (PvdA), Sjoerd Feitsma (PvdA), Friso
Douwstra (CDA), Andries Ekhart (PvdA), Jan Atze Nicolai (PAL-GroenLinks) en Marianne van Hall-Disch
(CDA).
Alleen Deinum, Feitsma en Douwstra worden na 1 januari 2018 benoemd in het nieuwe fusiecollege van
Leeuwarden.
Leeuwarderadeel – herindeling
Vanwege de herindelingsverkiezingen tot samenvoeging van Leeuwarderadeel met Leeuwarden eindigt
het wethouderschap van Gelly Visser (PvdA), Rinske van der Meulen-van der Ende (VVD) en Cees Vos
(CDA).
Geen van de wethouders wordt na 1 januari 2018 benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Leidschendam-Voorburg – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) constateert dat hij niet voldoende steun heeft van de raad voor de
komst van een nieuwe supermarkt in Voorburg en stapt op. De voortvarende aanpak van de wethouder
wordt daarmee afgestraft. Zijn fractie volgt hem waarmee de coalitie ten val komt. Na een
afkoelingsperiode van een week schuift Gemeentebelangen Bianca Bremer, ONS-wethouder in
Voorschoten, naar voren als opvolger.
Leidschendam-Voorburg – andere politieke werkkring
Saskia Bruines (D66) vertrekt naar Den Haag waar zij opvolger wordt van Ingrid van Engelshoven (D66),
die Kamerlid voor haar partij gaat worden na de Kamerverkiezingen. Opvolgster: Lia de Ridder (D66).
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Lisse – burgemeester
Evert Jan Nieuwenhuis (SGP) wordt burgemeester van Waddinxveen. Opvolger: Johan van Buuren (SGPChristenUnie), voormalig wethouder in Oud-Beijerland.
Littenseradiel – herindeling
Als gevolg van de herindelingsverkiezingen vanwege het verdelen van Littenseradiel over Leeuwarden,
Súdwest Fryslân en Waadhoeke eindigt het wethouderschap van Marja Reijndorp (SAM) en Bram
Bonnema (FNP).
Geen van de wethouders wordt benoemd in het fusiecollege van een van de nieuwe fusiegemeenten.
Lochem – burgemeester
Jan Kottelenberg (CDA) wordt burgemeester van Nederbetuwe. Opvolgster: CDA-raadslid Ingrid de Pagter
uit Overbetuwe.
Maastricht – burgemeester
Mieke Damsma (D66) wordt burgemeester van Midden-Drenthe. Opvolger: de 61-jarige
provincieambtenaar Bert Jongen (D66).
Maastricht – burgemeester
Gerdo van Grootheest, 38 jaar, GroenLinks, wordt burgemeester van Culemborg. Opvolger: GroenLinksfractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam.
Menaldumadeel – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke eindigt het
wethouderschap voor Arend Dijkstra (CDA) en Lute Pen (Gemeentebelangen).
Geen van de wethouders wordt na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Waadhoeke.
Menterwolde – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor fusiegemeente Midden-Groningen eindigt het
wethouderschap van Lian Veenstra (SP), Thea van der Veen (PvdA) en Jaap Borg (VVD).
Alleen Borg wordt na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Midden-Groningen.
Meerssen – gezondheid
Desirée Cortenraede (VVD) meldt zich na de zomer ziek en keert voorlopig niet meer terug. Het zou al
langer niet boteren tussen Cortenraede en de overige twee wethouders Houben en Van Rijswijk.
Menterwolde – gezondheid, tijdelijk
Lian Veenstra (SP) legt tijdelijk haar werkzaamheden eind januari neer. Zij is overbelast. Eind april gaat zij
weer volledig aan de slag.
Moerdijk – politiek – financieel beheer (1 wethouder)
Frans Fakkers (Onafhankelijk Moerdijk) wordt door de raad weggestuurd omdat het financieel beleid niet
orde is. OM bestrijdt dat maar staat alleen. Opvolger: OM-raadslid Jack van Dorst.
Molenwaard – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Fatih Özdere (PvdA) neemt per direct ontslag. Aanleiding voor het vertrek is de keuze van de
gemeenteraad om het budget voor het nieuwe dorpshuis in Oud-Albas, De Beemd, van 2,3 miljoen euro te
overschrijden. Dat wordt minstens 2,5 miljoen euro.
Özdere, portefeuillehouder voor voorzieningen en vastgoed, is het hiermee oneens en vertrekt daarom. Hij
vindt dat hij daarmee zijn geloofwaardigheid heeft verloren, omdat „zijn financieel consistente koers
daarmee is verlaten.” Opvolger: PvdA-partijvoorzitter Paul Verschoor.
Nissewaard – andere zakelijke werkkring
Christel Mourik (ONS) wordt per 1 september 2017 manager Openbaar Vervoer, plaatsvervangend
directeur Vervoersautoriteit bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vertrekt daarmee na ruim elf
jaar wethouderschap. Opvolger: Henk de Graad (VVD).
Noordenveld – politiek - integriteit (1 wethouder)
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Reint-Jan Auwema (Gemeentebelangen) legt het wethouderschap neer omdat de afgelopen jaren op
feestjes in de privésfeer een paar voorvallen zijn geweest waarbij hij zijn eigen grenzen niet heeft weten te
bewaken. “Ik besef dat dit vervelend was voor betrokkenen en zeker niet paste bij mijn functie als
wethouder”. Geen opvolger, college met dezelfde partijen (CDA, Gemeentebelangen en PvdA) herverdeelt
zijn portefeuille over de achterblijvende collegeleden.
Oegstgeest – persoonlijk
Marien den Boer (CDA) stopt per direct. De wethouder financiën, zorg en welzijn, sport, zegt zich door
diverse omstandigheden niet meer voor de volle honderd procent voor het wethoudersambt te kunnen
inzetten. “Het is op”, zei hij direct na afloop van de commissievergadering waar hij zijn besluit meedeelde.
Opvolger: Jan Nieuwenhuis, voorzitter van CDA Oegstgeest.
Oegstgeest – andere zakelijke werkkring
Wendelien Tonjann (VVD) stopt per 1 december. Ze wordt directeur van het Congres en Studiecentrum
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geen opvolgster.
Oldambt – persoonlijk
CDA-wethouder Ricky van den Aker legt per 1 augustus haar werkzaamheden neer. Ze stopt wegens
persoonlijke redenen. Eerder was al bekend dat Van den Aker, die 19 jaar wethouder is in Bellingwedde
en Oldambt, niet opnieuw CDA-lijsttrekker zou worden. Geen opvolgster.
Ommen – gezondheid
Hans ter Keurst werd vanwege ziekte tijdelijk vervangen door collegeleden, maar per 17 juli wordt er voor
een periode van in ieder geval 16 weken een duo aangesteld ter vervanging tijdens zijn afwezigheid om
gezondheidsredenen: VVD-raadslid Ilona Lagas en CDA-raadslid Theo Katerberg.
Onderbanken – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Rodney Swelsen (Democraten Onderbanken) treedt in september terug om zich voor D66 volledig te
kunnen richten op de raadsverkiezingen in november 2018 van de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen
waarin Onderbanken, Schinnen en Nuth opgaan. Opvolger: VVD-raadslid Peter Salden uit Stein.
Ooststellingwerf – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Hans Welle (VVD) stapt vanwege een vernietigend oordeel over zijn optreden in het zonnevelddossier. Hij
ervaart een gebrek aan vertrouwen van de raad terwijl de taken op zijn bord “niet gebaat zijn bij
aangeschoten wild als wethouder”. Opvolger: de 68-jarige voormalige Drentse VVD-gedeputeerde Henk
van den Boer.
Opmeer – politiek – breuk in fractie (1 wethouder) en coalitiebreuk (2 wethouders)
Hendrik Stoker (VVD) treedt af omdat hij zich in de steek gelaten voelt door zijn eigen fractie. De VVD
stemde met een amendement van CDA en DSV mee waarin werd uitgesproken, tegen de zin van
wethouder Stoker, dat een bepaald stuk grond – dat onderdeel is van een integriteitsonderzoek door de
rekenkamer naar mogelijke malversaties bij de grondverwerving van de nieuwe wijk Heerenweide –
buiten het nieuwe bestemmingsplan wordt gehouden. De indieners van het amendement willen zo
voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek wordt gedwarsboomd door het nieuwe plan. Volgens
Stoker is zo’n amendement “volstrekt overbodig”, hij verzet zich tegen het amendement en dreigde met
opstappen maar zijn VVD-fractie gaf geen krimp. Daarmee kwam de coalitie ten val en besloten Elly
Deutekom (Gemeentebelangen) en Ruud Heijtink (PvdA) ook te vertrekken. Zij beiden mogen later de rit
uitzitten.
Opsterland – burgemeester
Piet van Dijk (Opsterlands Belang) wordt burgemeester van Aa en Hunze. Opvolger: fractievoorzitter Anko
Postma (Opsterlands Belang).
Oudewater – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Sietze Ypma (Onafhankelijken) legt na drie maanden het wethouderschap neer omdat hij moeite heeft met
het “politieke spel”. Het vertrek van Ypma overdondert de eigen fractie en raad. Opvolger: Walther Kok,
die PvdA-lijsttrekker was in 2014 maar geen raadszetel met zijn partij wist te behalen.
Oudewater – persoonlijk
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Bert Vermeij (Onafhankelijken) legt zijn functie per 1 september neer. Hij kan het wethouderschap niet
langer combineren met zijn dagelijkse baan. Opvolger: Sietze Ypma (Onafhankelijken).
Papendrecht – burgemeester
Jan Nathan Rozendaal (SGP-ChristenUnie) wordt burgemeester van Elburg. Opvolger: SGP-raadslid Marco
Hoogland, tevens SGP-ChristenUnie-fractievoorzitter in de regioraad.
Peel en Maas – overlijden
De 68-jarige Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) overlijdt als gevolg van een hartstilstand die hij eerder
opliep tijdens een fietstocht. Janssen had aangekondigd te willen stoppen als wethouder na de
raadsverkiezingen van 2018. De benoeming van de beoogde opvolger: Fred van Gulik (Lokaal Peel en
Maas) wordt door de coalitiepartijen tegengehouden, zij vinden een nieuwe wethouder vlak voor de
verkiezingen onnodig. Er komt geen opvolger.
Pijnacker-Nootdorp – burgemeestersbenoeming
José van Egmond (CDA) wordt burgemeester van het Zeeuwse Reimerswaal. Opvolger: de 69-jarige CDAfractievoorzitter Bob van der Deijl.
Pijnacker-Nootdorp – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) legt zijn taken neer kort nadat hij zijn portefeuille sportzaken
heeft moeten inleveren. Volgens de opgestapte wethouder kon hij bepaalde beslissingen en zijn
persoonlijke integriteit niet meer verantwoorden. “Ik zeg niet vaarwel, maar tot ziens”. Enige tijd later
wordt duidelijk dat er een conflict in het college was over hoe bijstandsfraude moet worden aangepakt.
"De Adviesraad Werk en Inkomen, een adviesorgaan van ons college, geeft ook aan dat bijstandsfraude
hard aangepakt moet worden en prioriteit moet krijgen. Dat vind ik terecht. Ik vind het principieel onjuist
dat de ene groep anders behandeld wordt dan de andere. Mijn collega's in het college dachten daar anders
over en dat kon ik als verantwoordelijk wethouder niet voor mijn rekening nemen." Geen opvolger.
Putten – andere zakelijke werkkring
Ard Kleijer (ChristenUnie) wordt per 1 oktober 2017 manager van het Specialistisch Centrum
Ouderenzorg bij de Zorggroep Noordwest Veluwe. Opvolger: Gerbert Priem (ChristenUnie).
Rheden – politiek – integriteit (1 wethouder)
Tjebbe Vugts (CDA) dient zijn ontslag in na meldingen over zijn “grensoverschrijdende” gedrag. Om
‘privacyoverwegingen’ en vanwege het interne onderzoek wil de gemeente niets kwijt over de meldingen.
Geen opvolger.
Rotterdam – andere politieke werkkring
Hugo de Jonge (CDA) wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-III.
Opvolger: het 30-jarige CDA-raadslid Sven de Langen.
Rotterdam – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) stapt met onmiddellijke ingang op vlak voor dat hij zich in de
gemeenteraad moest verantwoorden inzake het rapport over de fraude rond het voormalige poppodium
Waterfront aan de Boompjeskade. Schneider zegt zich te hebben willen verdedigen maar dat door de
ontstane politieke situatie – de coalitie is de meerderheid in de raad kwijt nadat Leefbaar-raadslid Mo
Anfal bekend maakte over te stappen naar de lokale oppositiepartij Nida – een onmogelijke opgave is
geworden. Schneider ligt al geruime tijd onder vuur; er zijn zelfs berichten dat hij een raadslid aanvalt. Hij
geniet steeds minder steun van zijn eigen Leefbaarfractie. Schneider pleegde in 2014 een wethouderscoup
waardoor de gewenste Leefbaarkandidaat Ingeborg Hoogveld geen wethouder werd. Hoogveld, raadslid
voor Leefbaar, zegt dat zij met een motie van wantrouwen van de oppositie die klaar ligt voor het
Waterfrontdebat zou meestemmen.
Na het aftreden van Schneider en het vertrek van Anfal is er onzekerheid hoe de minderheidscoalitie van
Leefbaar, D66 en CDA verder moet. De drie partijen sluiten een zomerakkoord met de fractie van
ChristenUnie-SGP waarbij 13,5 miljoen euro wordt besteed aan bestrijding van armoede. De coalitie kan
daardoor door. Opvolger van Schneider wordt Leefbaar-raadslid Robert Simons.
Rijnwaarden – herindeling
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Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar eindigt het wethouderschap
van Hans Winters (Lijst Lobith-Tolkamer), Jos Lamers (CDA), Belinda Elfrink (CDA) en Peter Putman (Lijst
Lobith-Tolkamer).
Alleen Elfrink en Winters worden na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege van Zevenaar.
Sint Anthonis – einde interim plus gezondheid)
Nicole Lemlijn (SAN) stopt als interim wethouder omdat Roos Aben terugkeert na een jaar afwezigheid.
Zes weken later moet Aben bekend maken dat ze niet goed genoeg is hersteld om het wethouderschap te
continueren. Ze stopt met onmiddellijke ingang. Opvolger: Jos Raemaekers (SAN).
Slochteren – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen eindigt het
wethouderschap van Jan-Jakob Boersma (ChristenUnie) en Anja Woortman (PvdA).
Alleen Woortman en Boersma worden na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege in MiddenGroningen.
Smallingerland – politiek – projectverantwoordelijk (1 wethouder)
Marja Krans (ChristenUnie) treedt af. Zij acht zich politiek verantwoordelijk voor het dossier over de
afbouw van schouwburg De Lawei en de keuzes die in 2014 door de gemeente zijn gemaakt.
Schouwburgdirecteur Stef Avezaat haalt aannemer Van Norel in september 2014, vlak voordat de
heropening stond gepland, van het werk. Volgens Avezaat zou Van Norel niet volgens afspraak werken.
Een bodemprocedure volgt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, die oordeelt dat De Lawei het
contract met Van Norel niet mocht ontbinden. De gemeente Smallingerland schaart zich na de ontbinding
achter theaterdirecteur Avezaat. Bovendien stelt Smallingerland een extra bedrag van 3,75 miljoen euro
beschikbaar om de schouwburg af te bouwen. Dat geld zou dan teruggevorderd worden van Van Norel,
was het plan van Avezaat en de gemeente.
Aangezien De Lawei de rechtszaak heeft verloren, kan de gemeente fluiten naar de miljoenen. De
gemeenteraad wil daar opheldering over hebben. Ook zijn politieke partijen bang dat er meer lijken uit de
kast komen en Smallingerland voor meer onverwachte kosten komen te staan.
Een duo als opvolgers: fractievoorzitter Pieter van der Zwan (ChristenUnie) die zijn werk als psycholoog
bij de Nationale Politie voorlopig neerlegt wordt wethouder voor 0,7 fte en CU-raadslid Jouke de Jong,
apotheker in Drachten, voor 0,3 fte.
Son en Breugel – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Robert Visser (Dorpsbelang), die al heeft aangegeven niet meer terug te willen keren na de
raadsverkiezingen van 2018, besluit om per 1 december 2017 te stoppen. Aanleiding: de persoonlijke
wijze van bejegening over zijn optreden in de discussie om de multifunctionele accommodatie aan het
Kerkplein en de sloop van de kerk. “Ik woon al sinds 1991 met veel plezier in Son en Breugel en toch word
ik neergezet als een buitenstander, een passant.” Opvolger: raadslid Eef van Turnhout (Dorpsbelang).
Stadskanaal – persoonlijk
Goziena Brongers (CDA) en Peter Gelling (GBS) zitten al een poosje “ziek” thuis in verband met
privéomstandigheden. De taken worden tijdelijk door collega’s overgenomen totdat voormalig wethouder
en informateur Jan Bessembinders de taken van Brongers overneemt. De portefeuille van Gelling, die nog
terug wil keren voor de fusieverkiezingen, wordt door de collegeleden overgenomen.
Stedebroec – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Jan Munnik (Gemeentebelangen Stedebroec) geeft er na bijna een jaar de brui aan. Hij ervaart
onvoldoende ambtelijke en bestuurlijke steun voor de uitvoering van zijn portefeuille, sociaal domein. “Ik
voelde mij steeds meer in een bestuurlijk isolement. Dat vond en vind ik frustrerend.” En daarom heeft hij
besloten op te stappen. Er komt geen opvolger.
Steenwijkerland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Bert Dedden (BGL) stapt op als hij wordt geconfronteerd met de dreiging van een motie van wantrouwen
van de fracties van PvdA, VVD en ChristenUnie over de discussie rond de intergemeentelijke sociale
dienst. Dedden constateert dat hij onvoldoende steun heeft bij de afhandeling van dit dossier. Opvolger:
raadslid Oene Akkerman (BGL)
Steenwijkerland – gezondheid
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Jacques Wagteveld (CPB) legt om gezondheidsredenen het wethouderschap tijdelijk neer voor onbepaalde
tijd. Opvolger: Douwe Oosterveen, fractievoorzitter Gemeentebelangen in De Wolden en algemeen
bestuurslid Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
Súdwest Fryslân – herindeling
Vanwege herindelingsverkiezingen in verband met samenvoeging van een deel van Littenseradiel eindigt
het wethouderschap van Stella van Gent (PvdA), Mirjam Bakker (D66), Maarten Offinga (CDA), Gea
Akkerman (CDA) en Durk Stoker (FNP).
Alleen Van Gent, Offinga en Gea Wielinga (voorheen Akkerman-Wielinga) worden na 1 januari 2018
benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Terschelling – andere zakelijke werkkring
Teun de Jong wordt raadsgriffier in Dantumadiel als opvolger van Ronald Dijksterhuis die
gemeentesecretaris van Dantumadiel wordt. Opvolger: de 55-jarige beleidsambtenaar Evert-Jan van
Leunen, geboren en getogen op Terschelling.
Tiel – burgemeester
Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) wordt plaatsvervangend burgemeester in West Maas en Waal.
Opvolger: PvdA-raadslid Ben Brink.
Tynaarlo – gezondheid
Henk Lammers (CDA) vervangt Theun Wijbenga die zijn functie door ziekte niet langer kan vervullen.
Wijbenga zat sinds eind 2016 thuis.
Tytsjerksteradiel – andere zakelijke werkkring
Houkje Rijpstra (PvdA) wordt per 1 september directeur van Circulair Friesland Leeuwarden. De 54-jarige
Rijpstra uit Gytsjerk is elf jaar wethouder voor de PvdA geweest. Opvolgster: fractievoorzitter Ellen Bruins
Slot (PvdA).
Uden – andere zakelijke werkkring
Thijs Vonk (Jong Uden) wordt per 1 mei manager dagelijkse bankzaken bij Rabobank Uden-Veghel.
Opvolger: Gijs van Heeswijk (Jong Uden).
Utrechtse Heuvelrug – persoonlijk
Jan Willem van Dongen (D66) treedt om omstandigheden in de privésfeer terug. Ook al wil D66 graag een
opvolger het lijkt er op dat de rest van de raad het prima vindt om de rit met drie wethouders in plaats
van vier wethouders af te maken.
Veldhoven – burgemeestersbenoeming, later coalitiebreuk
Nicole Ramaekers-Rutjens (VSA) wordt burgemeester van Gulpen-Wittem. Beoogd opvolger partijgenoot
Jan van Burgsteden wordt niet benoemd omdat coalitiepartijen GBV en D66 met VSA “onvoldoende
overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers”. VSA wordt
gedumpt en ingeruild voor de VVD. Opvolger: Ad van den Oever (VVD).
Vlaardingen – andere zakelijke werkkring
Ruud de Vries (D66) gaat naar het bureau van de digi-commissaris. Opvolger: Bert van Nieuwenhuizen
(D66).
Vlagtwedde – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de fusiegemeente Westerwolde eindigt het wethouderschap
van Wietze Potze (PvdA), Seine Lok (CDA) en Giny Luth (Gemeentebelangen).
Alleen Luth en Potze worden na 1 januari 2018 benoemd in het fusiecollege Westerwolde.
Venlo – politiek – financiële verantwoordelijkheid (2 wethouders)
Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, Financiën en Ambtelijke Organisatie) stappen op
in het spoeddebat over het Venlose miljoenentekort op het uitvoeren van de zorgtaken. Het spoeddebat
werd gehouden omdat het tekort op twaalf miljoen uitkwam terwijl rekening was gehouden met een gat
van 4,3 miljoen euro. Verkeerde aannames, falende communicatie tussen gemeente en zorgaanbieders en
een controlesysteem dat niet werkte, waren daaraan debet. Tax maakt zichzelf geen verwijten: “Ik kan
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mijzelf in de spiegel aankijken, ik heb gehandeld maar wel op basis van foute informatie”. Van den
Beucken stapt op omdat hij vertrouwen mist “Ik weet zeker dat ik het vertrouwen van de organisatie
geniet (…). Dat vertrouwen voel ik niet meer bij de gemeenteraad. (..) De raad van Venlo bepaalt zelf wie
ze vertrouwt en wie niet.”
De PvdA stapt uit de coalitie. Daarmee komt de coalitie van VVD, CDA en VenLokaal uit op een krappe
meerderheid van 20 op 39 raadszetels. De VVD ziet af van een opvolger. Ook voor Tax wordt geen
opvolgster benoemd. Het college gaat door met de vier resterende wethouders.
Venray – persoonlijk
Lucien Peeters (CDA) stopt om persoonlijke redenen per direct als wethouder. Na exact zes jaar
wethouderschap en de keuze om na de raadsverkiezingen van 2018 niet verder te gaan heeft hij,
wethouder Leven, besloten per heden (21 juni 2017) te stoppen.
Opvolgster: Anne Thielen (CDA).
Voorschoten – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)
Inge Nieuwenhuizen (VVD) wil geen derde termijn en stopt bijna een jaar voor de raadsverkiezingen om
baan te maken voor nieuw talent. Opvolger: VVD-fractievoorzitter Nanning Mol.
Voorschoten – andere politieke werkkring
Bianca Bremer (Ons Voorschoten) wordt wethouder voor GBLV in buurgemeente LeidschendamVoorburg. Opvolger: ONS-fractievoorzitter Frans Rasch.
Waalwijk – burgemeestersbenoeming
Judith Keijzers-Verschelling (CDA) wordt burgemeester van Oirschot. Zij is 38 jaar en werkte eerder als
belastingadviseur voor PriceWaterhouseCoopers en als wethouder in Son en Breugel waar zij woont.
Opvolger: wethouder Eric Daandels (CDA) uit Grave.
Waterland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jean van der Hoeven (CDA) stapt op na een “vormfout”: bij de herontwikkeling van industrieterrein
Galgeriet in Monnickendam is door de gemeente een vergunning verleend voor een tijdelijke supermarkt
en bierbrouwerij op het Galgeriet terwijl de gemeente daarvoor heeft verzuimd de noodzakelijke
verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de provincie. Van der Hoeven heeft niet meer de energie om
het dossier vlot te trekken. Vlak voor de zomer krijgt hij van VVD, WaterlandNatuurlijk en PvdA een motie
van wantrouwen aan de broek voor de plannen in het Galgeriet, maar hij weet zich toen nog verzekerd
van de steun van de coalitie. Van der Hoeven wil aanvankelijk pas per 1 oktober vertrekken, maar na
overleg met de burgemeester wordt enige tijd later toch vastgesteld dat hij per 7 september vertrekt.
Opvolger: CDA-raadslid Jelle Kaars.
Westland – andere zakelijke werkkring
Mohamed el Mokaddem (PvdA) stopt per 1 juni. Hij heeft al aangekondigd na de verkiezingen geen nieuwe
termijn te wensen. Hij treedt in dienst bij het Monsterse tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Beoogd opvolger
Hans Spigt, voormalig PvdA-wethouder in Dordrecht, wordt niet benoemd want GroenLinks dat tot najaar
2016 met de PvdA Progressief Westland vormde, zegt een eigen goede kandidaat uit het Westland te
hebben. Het leidt er toe dat de PvdA uit de coalitie stapt en dat er geen opvolger voor El Mokkadem wordt
benoemd.
Westland – andere politieke werkkring (beoogd)
Arne Weverling (Gemeentebelang Westland) stopt om zich volledig te richten op zijn campagne als
kandidaat-Kamerlid voor de VVD. Opvolger: Frank Rijneveen (GB Westland).
Wierden – gezondheid
Theo de Putter (PPW) neemt om gezondheidsredenen afscheid. Officieel op 20 januari, maar in de
raadsvergadering van 10 januari wordt Roselien Slagers als opvolgster benoemd.
Wijk bij Duurstede – gezondheid
Jan Burger (SP) neemt definitief ontslag. Zijn gezondheid is niet verbeterd en er is meer onderzoek nodig.
Zijn tijdelijke vervanger Jeroen Brouwer (SP) blijft wethouder voor de rest van de collegeperiode.
Woerden – gezondheid, tijdelijk
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Yolan Koster (Progressief Woerden) wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En is de komende tijd
afwezig. Taken worden overgenomen door de burgemeester ende twee resterende wethouders, Ten
Hagen en Haring.
Woerden – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder)
Margo Stolk (Sterk Woerden) neemt na bijna vier jaar ontslag. Ze werkt naar eigen zeggen voor de
inwoners en stoort zich in toenemende mate aan de discussies in de gemeenteraad die meer gaan over
procedures en processen en steeds minder over de inwoners. “Dit belemmert het effectief kunnen
besturen van de gemeente. Daar heb ik heel veel moeite mee en dat ontneemt mij steeds meer de lust en
het enthousiasme om nog door te gaan. Immers inwoners staan centraal en zijn voor mij ook het
allerbelangrijkste in mijn functie als wethouder. Procedures en processen zouden daaraan ondergeschikt
moeten zijn. Helaas is dat niet meer zo. Dat heeft mij doen besluiten om mijn ontslag aan te bieden. Dit
betekent dat 23 december 2017 mijn laatste werkdag is.”
Woerden – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)
Tymon de Weger (ChristenUnie/SGP) treedt af als gevolg van de coalitiebreuk over het openstellen van
winkels op zondag. Zijn partij is vanwege die breuk uit de coalitie gestapt en een lijmpoging onder leiding
van D66 is mislukt.
Wijchen – burgemeester
Agnes Schaap (PvdA) wordt burgemeester van Renkum waar ze Jean Paul Gebben opvolgt die in 2016
moest opstappen na een conflict over een stapavondje in Arnhem terwijl hij piketdienst had. Opvolger:
PvdA-raadslid Titus Burgers.
Zaanstad – andere zakelijke werkkring
Dick Emmer (D66) wordt gemeentesecretaris in Hilversum. Opvolgster: Sanna Munnikendam (D66).
Zandvoort – politiek – breuk in college (vermoeden van integriteit) (1 wethouder)
De breuk met OPZ uit het najaar van 2016 wordt opgelost met een nieuwe coalitie waarvoor vier
wethouders het college naar de eindstreep moeten loodsen: Gerard Kuipers (D66), Gert-Jan Bluijs
(CDA/Veldwisch), Michel Demmers (GBZ) en Gert Toonen (PvdA/Sociaal Zandvoort).
Demmers stapt in het najaar per direct op na het aandringen van de overige wethouders. Aanleiding:
duidelijk is geworden dat Demmers in het voorjaar intensief mailcontact heeft gehad met de eigenaren
van de Watertoren en de ontwikkelaar die de herontwikkeling van het Watertorenplein niet veel later
werd gegund. Daarbij verstrekte Demmers adviezen. “Dit gaat lijnrecht in tegen de gedragscode die wij als
college hanteren. Dit kan gewoon niet”, aldus burgemeester Niek Meijer.
De crisis is compleet wanneer vrijwel gelijktijdig drie raadsleden van Gemeentebelangen Zandvoort uit de
coalitie stappen. GBZ zegt het vertrouwen op in de coalitie die met drie partijen (D66, CDA en PvdA)
bestaat uit zes van de zeventien raadsleden. De coalitiepartijen gaan uiteindelijk als minderheidscoalitie
verder waarbij de drie overige wethouders op hun post blijven en Gert Toonen (PvdA) voor 0,7 fte
wethouder is voor PvdA en Sociaal Zandvoort.
Zederik – persoonlijk
Goof Bos (CDA) stopt er na zeven jaar mee. Hij vindt het tijd dat de laatste fase van de voorbereiding op de
fusie per 1 januari 2019 door een opvolger moet worden voorbereid. Opvolger: CDA-fractievoorzitter
Maks van Middelkoop.
Zederik – persoonlijk
Herman van Mulckhuijse (VVD) stopt aan het einde van het jaar. Bijna twaalf maanden voor de fusie vindt
hij het mooi en draagt het stokje over. Zijn opvolger: de voormalige Gorinchemse wethouder Herman van
Santen (VVD).
Zeewolde – burgemeester
Gerben Dijksterhuis (CDA) wordt burgemeester van Borsele. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Egge Jan de
Jonge.
Zevenaar – persoonlijk
Anja van Norel (Lokaal Belang) stopt ermee. Ze was even om gezondheidsredenen afwezig en heeft
vervolgens besloten om na 19 jaar wethouderschap er mee te stoppen. De taakverdeling over de overige
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collegeleden geeft geen aanleiding om tot aan de fusieverkiezingen van november 2017 nog een opvolger
te benoemen.
Zevenaar – herindeling
Als gevolg van herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar eindigt het wethouderschap
van Toon Albers (Lokaal Belang), Tienke van der Werf (D66), Gerard Hendriksen (Lokaal Belang) en Stef
Bijl (PvdA).
Geen van de wethouders wordt na 1 januari 2018 benoemd in het nieuwe fusiecollege.
Zoetermeer – andere zakelijke werkkring
Mariette van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) stopt. Zij wordt onderwijsbestuurder en kwartiermaker
speciaal onderwijs bij Horizon en Altra. Opvolgster: Margreet van Driel (LHN).
Zuidplas – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
André Muller (SP) stopt met onmiddellijke ingang. Hij wil meer bij zijn gezin zijn. ,,Ik ben dankbaar dat ik
wethouder van Zuidplas mocht zijn en kon werken met geweldige mensen. Echter, mijn
privéomstandigheden en het feit dat ik me als gevoelsmens niet altijd kon vinden in de politieke rol die mij
was toebedeeld, hebben mij doen besluiten om de rest van de collegeperiode niet verder uit te dienen'',
staat in een persverklaring. Geen opvolger.
Zundert – persoonlijk, einde interimschap
Jan Aarts (CDA) gaat tijdelijk met verlof vanwege privéomstandigheden. Opvolger: oud-wethouder Rinie
van Tilburg (CDA). In september keert Jan Aarts terug op zijn post.
Zwolle – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Flip van As (ChristenUnie) stapt met onmiddellijke ingang op. Hij voelt “te weinig draagvlak om de
versnelling uit te voeren die nodig is om de Zwolse duurzaamheidsdoelstellingen te behalen”. Aanleiding:
de omvang van de kritiek in de gemeenteraad op de manier waarop het Windmolenplan voor het plaatsen
van windturbines op een industrieterrein in Zwolle is begeleid. Opvolger: ChristenUnie-raadslid Michiel
van Willigen.
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JAAROVERZICHT 2018 (tot GR2018, naar de finish)
Ameland – politiek – breuk in coalitie, verstoorde verhoudingen (2 wethouders)
Peter Pot (Ameland ’82) treedt af omdat zijn partij het vertrouwen opzegt in coalitiepartner Algemeen
Belang Ameland (ABA). Vanwege de breuk dient ook Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) zijn ontslag
in.
Aanleiding voor de breuk was een initiatief van de PvdA om met de fractie van ABA, CDA en VVD de
schouders onder de coalitie te zetten, en A’82 buiten het beraad te houden. A’82 had onrust veroorzaakt
door het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. A’82 vertrouwde namelijk niet dat ABA-fractielid Alice de
Jong-Gransbergen tot aan de raadsverkiezingen aan tafel zit bij ABA en daarna overstapt naar het CDA. De
verklaring van het raadslid en ABA-fractievoorzitter Wijnberg dat de partij loyaal blijft aan de coalitie met
A’82 werd door A’82 niet geloofd. Twee dagen later wilde A’82 de rit toch weer wel uitzitten met ABA
maar toen zaten de vier andere partijen al in het geheim te formeren.
Er wordt een nieuwe coalitie geformeerd waarin IJnsen (ABA) terugkeert als wethouder en Joop
Lodewijks (CDA) de nieuwe wethouder wordt.
Amstelveen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jeroen Brandes (PvdA) treedt twee dagen na de raadsverkiezingen waarin hij als lijsttrekker tot raadslid
is gekozen, terug als wethouder vanwege “zwaarwegende persoonlijke redenen”. Vier dagen later wordt
duidelijk, nog voor het afscheid van de oude raad, dat Brandes gedurende zijn wethoudersjaren in
persoonlijke chatgesprekken met een meisje van 16 jaar veel te ver is gegaan. Dergelijk chatcontact met
een 16-jarige is niet verboden, “maar het is in geen enkel opzicht acceptabel, om het voorzichtig uit te
drukken, zeker niet voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur”, schrijft waarnemend
burgemeester Bas Eenhoorn in een brief aan de gemeenteraad, aldus het Parool.
Baarle-Nassau – politiek - integriteit (1 wethouder)
Jan van Cranenbroek (CDA) stapt op na een declaratiefout. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn
collega wethouder Jan Vermeer. “Ik word kapot gemaakt”.
Van Cranenbroek declareerde eind 2016 en voorjaar 2017 de reiskosten voor enkele bezoekjes aan de
gemeente Cranendonck. Omdat er geen directe relatie is met de gemeente Baarle-Nassau en Van
Cranenbroek afkomstig is uit Budel (gemeente Cranendonck) zijn hierover vragen gerezen, aldus de
burgemeester.
Volgens Van Cranenbroek waren de gesprekken in Cranendonck deels zakelijk. “Het is heel gebruikelijk en
veel voorkomend dat je bij collega-gemeenten en collega-wethouders je licht opsteekt over hoe
procedures daar lopen. Daarnaast waren de gesprekken ook persoonlijk van aard, gezien de
betrokkenheid van een familielid.”
Van Cranenbroek vindt dat hij heeft gedaan wat hij moest doen na het inzien van zijn fout. “Ik word
geconfronteerd met mogelijke belangenverstrengeling. Maar ik heb open en eerlijk mijn fout toegegeven
en het gedeclareerde geld teruggestort. Wat kun je nog meer doen als grote vent?”
Van Cranenbroek zegt 152,04 euro teruggestort te hebben, terwijl het volgens de burgemeester om een
bedrag van 300 euro zou gaan.
De opgestapte wethouder vraagt zich af waarom er pas na anderhalf jaar de zaak aan de orde komt. De
burgemeester zegt dat ondanks het opstappen er een onderzoek wordt uitgevoerd.
Opvolger: Jan Schellekens (CDA)
Beemster – politiek - verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Barbara de Jonk-de Lange (Beemster Polder Partij) stapt op omdat zij onvoldoende draagvlak voor haar
entree in het college ervaart, na haar ziek zijn. Het schort ook aan effectieve collegiale samenwerking. Zij
vertrekt per 21 januari of zoveel eerder als haar partij een opvolger heeft. Geen opvolger.
Capelle – politiek – breuk in college (1 wethouder)
Josien van Capelle (D66) stapt uit de coalitie wegens een meningsverschil met het college. Van Capelle is
het oneens over de aanpak van het conflict van de gemeente met onderwijsstichting Blick.
Basisschooldirecteuren hebben geklaagd gebukt te gaan onder het ‘schrikbewind’ van bestuurder
Marjolein Willemsen. Ook zou de financiële situatie niet rooskleurig zijn. Wethouder Van Capelle wilde de
hulp van CdK Jaap Smit inschakelen om een bemiddelaar in te zetten. Leefbaar Capelle en de VVD zien
geen rol voor het aanbod van de CdK en zijn voorstel. Blick wil juist niet meewerken aan het onafhankelijk
onderzoek dat door de gemeentes wordt ingesteld. Geen opvolger.
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De Marne – andere politieke werkkring
Harwil van Gelder (GroenLinks) wordt wethouder voor PAL GroenLinks in Leeuwarden. Opvolger per 30
januari 2018: fractievoorzitter Anne Marie Smits (GroenLinks).
Den Helder – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Lolke Kuipers (D66) stapt ruim een week voor de verkiezingen op nadat een persoonlijke mail van de
wethouder aan de overige collegeleden over het verplaatsen van coffeeshops is uitgelekt. Kuipers komt in
een lastig parket door een via de Helderse Courant uitgelekte brief van hem aan zijn collega-collegeleden.
Daarin meldt hij dat hij de vergunning voor coffeeshop Aktama (verhuizing naar Zuidstraat) toch wil
verlenen, ondanks dat de raad tegen is. Dat zou dan pas na de verkiezingen, op 29 maart, gebeuren en de
raad zou ook niet eerder worden ingelicht. De raad, eenmaal op de hoogte van dit verhaal, reageert furieus
en uit een rondgang door Den Helder Actueel wordt duidelijk dat vrijwel niemand van mening is dat
Kuipers na de verkiezingen terug kan komen voor een tweede termijn als wethouder. Beter voor Den
Helder kondigt voor de raadsvergadering een motie van wantrouwen aan, maar die hoeft door het
opstappen va Kuipers niet meer te worden ingediend. Geen opvolger.
Ede – andere zakelijke werkkring
Na vijf jaar wethouderschap wordt de 39-jarige Marije Eleveld (PvdA) per 1 februari directeur van
woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Opvolger: PvdA-fractievoorzitter Harry van Huijstee.
Enschede – politiek - bestuursstijl (1 wethouder)
Jeroen Hatenboer (VVD) stapt minder dan een maand voor de raadsverkiezingen met onmiddellijke
ingang op. Hij zegt dat er over twee van zijn grote projecten geen besluiten worden genomen omdat een
aantal politieke partijen obstructie plegen. Met het opstappen wil Hatenboer een duidelijk signaal geven
aan de gemeenteraad. "De raad moet dit serieus nemen. Het zijn twee belangrijke projecten voor
Enschede. Ik mis de steun in de raad", reageert de VVD'er. De VVD-fractie respecteert de beslissing van
Hatenboer, maar verzekert dat er geen gevolgen zijn voor de coalitie.
PvdA-fractievoorzitter Laurens van der Velde noemt het besluit van Hatenboer een “slap onzinverhaal”.
Van der Velde vroeg aan Hatenboer uitleg over de spoed van zijn voorstellen en voegt daaraan in een
tweet aan toe: “Beter in de spiegel kijken, dan schuld bij de raad proberen te leggen, Jeroen!”.
Geen opvolger.
Emmen – andere zakelijke werkkring
Jan Bos (Wakker Emmen) stopt op 1 maart 2018 omdat hij directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe
in Assen wordt. Zijn vertrek maakt hij in december bekend tijdens de ledenvergadering van Wakker
Emmen. “De vaststelling van de kandidatenlijst door de partij is voor mij het moment om mijn keuze
bekend te maken”. Geen opvolger.
Gilze-Rijen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Willem Starreveld (Kern ’75) stelt zichzelf op non-actief vlak voor de laatste raadsvergadering, vijf dagen
na de raadsverkiezingen. De raad neemt daarmee geen genoegen, neemt een motie van wantrouwen aan
en besluit vervolgens tot het onmiddellijk ontslag van de 65-jarige wethouder.
Aanleiding is dat Starreveld een dag eerder op Facebook en in een interview met BN De Stem uit de school
klapt over beraadslagingen en stemverhoudingen in het college en alle “ins en outs” over de afronding van
het Centrumplan Gilze. Starreveld vond dat het groene licht daarvoor door zijn collega-wethouders op
oneigenlijke wijze en uit pure afgunst, eigenbelang en machtswellust op rood was gezet. De wethouder
kreeg een motie van wantrouwen aan de broek omdat hij “via social media en de krant zich niet integer en
grensoverschrijdend heeft uitgelaten over vertrouwelijke zaken en collega’s”. Volgens mede-indiener
CDA’er Jac. Wouters was het geduld nu op. De motie van wantrouwen van CDA en Gemeentebelang wordt
met instemming van het college aangenomen. Om te voorkomen dat Starreveld toch zou aanblijven tot er
een nieuwe wethouder was benoemd, besloot de raad de demissionaire wethouder met onmiddellijke
ingang ontslag te verlenen.
Gooise Meren – gezondheid
Bij Gerben Struik (GroenLinks) wordt kanker geconstateerd. Hij wordt direct behandeld en heeft goede
hoop genezing. Zijn taken worden door de overige collegeleden overgenomen. Hij blijft lijsttrekker voor
GroenLinks bij de raadsverkiezingen maar de taken als lijsttrekker worden door de nummer 2
overgenomen.
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Gouda – burgemeestersbenoeming (waarnemend)
Daphne Bergman (D66) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Beuningen. Zij vervangt vanaf 15
januari 2018 Carol van Eert die op 11 januari aantreedt als burgemeester van Rheden. Opvolger: D66fractievoorzitter Thierry van Vugt. “Door aanstelling van een opvolger voor Daphne wil D66 bestuurlijke
continuïteit borgen. We zijn de grootste raadsfractie en willen daar ook verantwoordelijkheid voor
nemen. Daar komt bij dat de bestuurssituatie in Gouda, met een zakencoalitie, bijzonder is.”
Heerlen – persoonlijk
Berry Braecken (PvdA) stopt per direct om persoonlijke redenen. Welke dat zijn, wordt in zijn verklaring
niet bekend gemaakt. Geen opvolger.
Korendijk – politiek – integriteit (1 wethouder)
Martin Honders (PvdA) legt per direct zijn functie neer na de raadsvergadering van dinsdag waarin is
besloten het college opdracht te geven tot het overmaken van een geldbedrag aan de scouting. “Deze
raadsbeslissing verhindert dat ik in Korendijk ooit nog onbevangen en objectief naar een verzoek om
subsidie kan kijken, omdat de subsidieverordening naar willekeur kan worden ingezet. Een ander
probleem dat ik signaleer naar aanleiding van de hoogst onverstandige en onjuiste raadsbeslissing om
zonder onderbouwing een bedrag te doteren aan de scouting, ligt in de wijze van verantwoording in de
begroting. Naar mijn mening kan een gemeente op deze manier niet verantwoord worden bestuurd.”
Honders wijt het gedrag aan het debat over herindeling dat zoveel druk zet op gemeenteraad en college
zodat er geen sprake meer kan zijn van normale bestuurlijke betrekkingen. De PvdA stapt uit de coalitie
met CDA en SGP waarin de verhoudingen als gevolg van de discussie over herindeling al flink verzuurd
zijn. Geen opvolger.
Laren – andere zakelijke werkkring
De 38-jarige Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder sinds 2014, wordt per 1 maart 2018 interim-lid
van het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Geen opvolger.
Meerssen – politiek – breuk met collegeleden (1 wethouder)
Desirée Cortenraede (VVD) kondigt aan op te stappen. Ze meldde zich in september ziek, vlak voor een
collegevergadering over het gemeentelijke accommodatiebeleid. Ze geeft in de raadsvergadering van 1
februari een toelichting. In deze vergadering dient wethouder Cortenraede haar ontslag in. Het boterde
niet met de andere leden van het college. In haar speech geeft zij aan dat “het wethouderschap een grote
aanslag is op haar manier van werken”, meldt de lokale omroep. De wethouder was het zat toen het
accommodatiebeleid niet werd behandeld. Zij meldde zich in september 2017 ziek op de dag dat er in de
collegevergaderingen beslissingen zouden worden genomen over het accommodatiebeleid in Meerssen.
Geen opvolger.
Ooststellingwerf – gezondheid
Sier de Boer (Ooststelllingwerfs Belang) legt het wethouderschap neer om gezondheidsredenen. Hij
kampt met klachten wegens overbelasting. De werkzaamheden worden verdeeld over de overige
collegeleden. De Boer blijft op papier wethouder.
Oostzaan – gezondheid
Tine Schaafsma (VVD) treedt om gezondheidsredenen voor twee maanden terug. Opvolgster: VVDfractievoorzitter en lijsttrekker Rosemarijn Dral (VVD).
Opmeer – politiek – verstoorde verhoudingen, breuk eigen fractie (1 wethouder)
De demissionaire wethouder Hendrik Stoker (VVD) wordt met ontslag gestuurd door de gemeenteraad
nadat hij een motie van wantrouwen naast zich neerlegde. Aanleiding is de kwestie die in december
speelde: toen kwam de VVD met een amendement over een lap grond waardoor Stoker zich in de steek
gelaten zou hebben gevoeld door zijn eigen fractie. Hij stapte op en verliet de vergaderzaal. De twee
overige wethouders gaven aan achter Stoker te staan. Omdat sinds december onduidelijk was of Opmeer
nog wel wethouders had en wat ze precies deden, wordt er in januari een spoedvergadering gehouden.
Door DSV, CDA en VVD wordt een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Stoker. Deze motie
wordt door Stoker naast zich neergelegd. Daarop neemt de raad een ontslagbesluit waardoor de
wethouder zijn werkzaamheden alsnog moet neerleggen. "Een wethouder legt een motie van wantrouwen
bijna nooit naast zich neer. Nu heeft de raad hem eigenlijk op staande voet ontslagen", zegt Mario
Appelman, fractievoorzitter van oppositiepartij DSV.
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Er komt voor Stoker geen opvolger. De overige wethouders, Deutekom-Muntjewerf (Gemeentebelang) en
Heijtink (PvdA) die op 21 december met Stoker ten val waren gekomen, zitten de rit uit.
Purmerend – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Eveline Tijmstra (CDA) stopt per direct. Ze ziet geen basis meer om aan te blijven na een tumultueuze
commissievergadering waarin VVD, AOV en Stadspartij de samenwerking met coalitiegenoot CDA
opzeggen.
Het CDA had donderdagavond een meerderheid in de commissie SOB achter zich gekregen om
behandeling van het onderwerp bebouwing van de PostNL locatie van de agenda te halen en door te
schuiven naar een moment na de raadsverkiezingen van 21 maart. De overige coalitiepartijen werden
daardoor compleet verrast en reageerden voor de camera van RTV Purmerend bij monde van Jan Peter
Dompeling van de VVD verontwaardigd. ‘Ik kan niet met zo’n partner door één deur’.
De coalitie heeft nu geen meerderheid meer in de raad en heeft besloten om tot de verkiezingen van maart
als minderheidscoalitie door te gaan. De taken van Tijmstra worden onder de overige collegeleden
verdeeld. Tijmstra, die CDA-lijsttrekker is, wordt in de raadsvergadering van 25 januari 2018 benoemd tot
commissielid omdat het CDA het belangrijk vindt dat politici die na de verkiezingen actief zijn “aangehaakt
blijven”.
Rijswijk – andere zakelijke werkkring
Nicole van Dierdorp (D66) stopt als wethouder en gaat terug naar haar oude baan bij de provincie ZuidHolland. Ze gaat daar aan de slag als trekker van de verstedelijkingopgave en gebiedsontwikkeling. Zij had
al aangegeven na de verkiezingen niet terug te willen keren. Geen opvolger.
Rotterdam – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) is, een maand voor de raadsverkiezingen, opgestapt
vanwege het debacle met de Hoekse Lijn. De nieuwe metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland valt
90 miljoen euro duurder uit en is meer dan een jaar vertraagd. De bedoeling was dat de bestaande
treinverbinding naar Hoek van Holland in vijf maanden tijd zou worden omgebouwd tot metrolijn. In
september 2017 had de nieuwe metro moeten rijden. Nu is de verwachting dat de Hoekse Lijn pas eind dit
jaar in gebruik wordt genomen.
Toen de problemen ontstonden bij de voorbereidingen, gaf de projectdirecteur van de Hoekse Lijn de
informatie niet door aan de wethouder. In februari 2017 bracht de directeur van het Rotterdamse ovbedrijf RET Langenberg alsnog op de hoogte van de complicaties. Maar Langenberg stelde vervolgens nog
maandenlang geen orde op zaken, aldus het rapport van de raadscommissie.
Langenberg wachtte donderdagmiddag een aangekondigde motie van wantrouwen niet af - door het
recente vertrek van een D66-raadslid heeft het college van B en W geen meerderheid meer. In het
raadsdebat donderdag zei wethouder Langenberg niet alle 'stevige conclusies' van de raadscommissie te
delen.
Hij zei zich echter te realiseren dat hij wel verantwoordelijk is voor de vertraging en de
kostenoverschrijding. 'Daarom voel ik mij genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te
leggen'. Hij zag daarom 'geen andere weg' dan het overdragen van zijn taken.
Geen opvolger.
Soest – politiek – informatievoorziening (1 wethouder)
Marcel Adriani (D66), verantwoordelijk voor het sociaal domein, legt zijn functie neer. De melding van een
klokkenluidster over misstanden binnen de uitvoeringsorganisatie voor uitkeringen BBS, heeft hij
aanvankelijk ten onrechte afgedaan als een arbeidsconflict.
Een raadswerkgroep presenteerde vorige week de resultaten van het onderzoek naar meldingen van de
medewerkster van BBS over vermeende administratieve en financiële misstanden. De medewerkster
werd na 14 maanden in maart vorig jaar al ontslagen en schreef een rapport van 550 kantjes.
De meest in het oog springende conclusie van de raadswerkgroep was dat de gemeente Soest 252.000
euro te veel heeft betaald aan de BBS voor automatiseringskosten. Baarn en Bunschoten hadden dat
bedrag moeten betalen volgens een verdeelsleutel. De raadswerkgroep maakt zich zorgen over de
bedrijfscultuur binnen de BBS, omdat de medewerkster geen goede respons kreeg. De raadswerkgroep
stelde ook vast dat de wethouder in juni 2017 de raad twee keer onjuist heeft ingelicht. De eerste keer
door te mailen dat de zaak zeer zorgvuldig is afgewikkeld, de tweede keer door in de raad te verklaren dat
de term klokkenluidersmelding niet langer houdbaar is. ,,Dan blijft het arbeidsdispuut over’’, zei hij op 21
juni.
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,,Dat is een doodzonde in de politiek’’, reageert raadslid Harry Witte van Gemeentebelangen Groen Soest,
een oppositiepartij. ,,Zelf iets verzinnen, als je het niet goed weet. Het is duidelijk dat er wel degelijk meer
aan de hand was dan een conflict.’’
Stadskanaal – einde interimschap en benoeming tot extra wethouder
Jan Bessembinders (CDA) stopt op 21 februari. Zijn tijdelijk wethouderschap wordt beëindigd omdat
Peter Gelling (GBS) en Goziena Brongers (CDA) terugkeren van ziekteverlof. Gelling start voor drie dagen
per week en Brongers bouwt ook op en werkt vanaf 21 februari weer volledig mee. Maar besloten wordt
dat Bessembinders benoemd wordt voor 0,6 fte als tijdelijk wethouder.
Stichtse Vecht – politiek – integriteit, partij- en coalitiebreuk (1 wethouder)
Pieter de Groene (D66) stapt op na een kritisch rapport over belangenverstrengeling. Uit het rapport zou
blijken dat hij fout zat door zich in een commissievergadering te bemoeien met gemeentelijk geld voor een
kinderopvangorganisatie.
Vanwege een bouwplan zou de kinderopvangorganisatie verhuizen naar een gebouw dat eigendom is van
de partner van de D66-wethouder. Doordat De Groene vroeg om een snel besluit over de bijna 200.000
euro die de gemeente zou bijdragen, heeft hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt, staat in het
rapport. Zijn partner heeft immers financieel voordeel bij deze kredietverstrekking door de gemeente.
In het rapport staat dat De Groene dat niet had moeten doen. Hij was eerder gewaarschuwd door een
advocatenbureau dat door burgemeester Witteman was ingehuurd om de kwestie in kaart te brengen. Het
advies luidde om zich uiterst terughoudend op te stellen. Dat deed hij niet, ook niet bij eerdere
interne overleggen over het krediet.
De Groene liet een verklaring voorlezen waarin hij het rapport grotendeels onderschreef en waarin hij zijn
‘oprechte excuses’ aanbood. Daarna vertrok hij uit de raadszaal. De Groene was duidelijk geïrriteerd dat
de fracties eerst het woord wilden voeren, terwijl hij had aangegeven zijn tekst te willen voordragen.
De opmerking van De Groene over de kinderopvang is in deze kwestie door D66-wethouder Franko
Zivkovic aangekaart bij burgemeester Witteman. Het bestuur van D66 zegde daarop het vertrouwen op in
Zivkovic. De partij vond dat hij eerst met De Groene had moeten spreken. Zivkovic weigerde zich terug te
trekken van de kandidatenlijst waarna D66 besloot niet mee te doen aan de verkiezingen. D66 is met zes
zetels de grootste partij in Stichtse Vecht. De D66-fractie is door de kwestie verdeeld. Een deel van de
fractie steunt daarom niet langer de coalitie, een ander deel juist wel en daarmee blijft Zivkovic in het
zadel. De coalitie is wel de meerderheid kwijt.
Tynaarlo – gezondheid
Theun Wijbenga (CDA) legt per 1 januari 2018 zijn functie als wethouder definitief neer. Wijbenga was
door ziekte al vrijwel het gehele jaar 2017 vervangen door Henk Lammers (CDA) als waarnemend
wethouder.
Velsen – politiek - informatievoorziening (1 wethouder)
Robert te Beest (CDA) is opgestapt. Dat maakte hij bekend in een verklaring, waarin hij zou reageren op de
aantijging dat hij de gemeenteraad onvolledig en te laat zou hebben geïnformeerd over een subsidie van
anderhalf miljoen euro voor de noodlijdende stadsschouwburg Velsen. De "worsteling met de
informatievoorziening" draagt volgens Te Beest niet bij aan een oplossing voor de schouwburg, die hij
graag richting "toekomstbesteding vaarwater" had willen loodsen, zo liet hij weten. Zijn vertrek werd
ingeleid, toen Te Beest van verschillende partijen talloze kritische vragen kreeg over de toegekende
subsidie. Zo wilden ze onder meer van hem weten hoe lang hij al op de hoogte was van de penibele
financiële situatie van het theater. Volgens de raad had hij de perikelen eerder kunnen zien aankomen en
was het dus niet nodig geweest om de subsidie er op het laatste moment doorheen te drukken. Te Beest
pareerde dat met de mededeling dat de schouwburg lang voornemens is geweest er op eigen kracht uit te
komen. Geen opvolger.
Voerendaal – andere zakelijke werkkring
Patrick Leunissen (Democraten Voerendaal) stopt per 1 januari 2018 als wethouder van de gemeente
Voerendaal. Hij heeft een nieuwe financiële functie bij drie gemeenten in Midden-Limburg. Geen opvolger.
Woerden – terug van ziekteverlof
Yolan Koster (Progressief Woerden) gaat na twee maanden weer aan de slag. In november geopereerd aan
haar galwegen. Dat ging eerst niet goed en daarom duurde het herstel langer. Zij gaat 8 januari weer aan
de slag.
Bouwmans, H. (2019). Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2002-2018, De Collegetafel: behorende bij:
Bouwmans, H. (2019). Valkuilen voor wethouders, Den Haag, Boombestuurskunde.

