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Aalburg	  	  

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	  	  

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	  	  

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	  	  	  

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).	  	  

Baarn	  	  

Rudolph	  Vermeer	  (D66)	  stapt,	  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).	  	  

Beek	  	  

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	  
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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	  	  

Ton	  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	  	  

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	  Rhijnwaarden	  en	  
voormalig	  Gelders	  gedeputeerde,	  Marijke	  van	  Haaren	  (CDA).	  

Bloemendaal	  	  

Marjolein	  de	  Rooij	  (GroenLinks)	  treedt	  per	  direct	  af	  omdat	  zij	  zwaar	  onder	  vuur	  ligt	  in	  de	  kwestie-‐
Elswoutshoek.	  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	  	  

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.	  Botter	  wordt	  in	  december	  opgevolgd	  door	  Ton	  van	  Rijnberk	  (D66),	  ex-‐
wethouder	  in	  Noordwijk	  en	  Hillegom.	  	  

Breda	  	  

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).	  	  
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Buren	  	  

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).	  

Den	  Helder	  	  

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	  	  

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).	  	  

Dongeradeel	  	  

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).	  

Dronten	  	  

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).	  	  

Eemnes	  	  

CDA	  en	  D66	  zeggen	  het	  vertrouwen	  op	  in	  coalitiepartner	  VVD,	  dat	  met	  afsplitsingen	  te	  maken	  heeft.	  
VVD-‐wethouder	  Herman	  Zoeteman	  verliest	  zijn	  portefeuille.	  CDA	  en	  D66	  willen	  zonder	  een	  derde	  
wethouder	  door.	  	  
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Eindhoven	  	  

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	  priveleven.	  Opvolger:	  Wilbert	  Seuren	  (D66),	  wethouder	  in	  
Vught.	  	  

Goirle	  	  

Sjaak	  Sperber	  (CDA)	  stopt	  omdat	  hij	  zich	  niet	  meer	  senang	  voelt	  in	  het	  confronterende	  politiek-‐
bestuurlijke	  klimaat.	  Hij	  voelt	  zich	  onder	  druk	  gezet	  van	  zijn	  eigen	  fractie.	  Opvolger:	  Harry	  van	  de	  
Ven	  (LRG).	  	  

Gorinchem	  	  

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.	  Coalitiebesprekingen	  leiden	  er	  toe	  dat	  
het	  CDA	  de	  plaats	  van	  D66	  in	  de	  coalitie	  overneemt.	  Nieuwe	  wethouder:	  Eeuwit	  Klink	  (CDA).	  	  

Heerde	  	  

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).	  	  

Hillegom	  	  

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.	  	  

Landerd	  	  

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	  
volksraadpleging	  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	  Böhmer	  (Professief	  Landerd)	  en	  Hans	  Vereijken	  (RPP)	  van	  het	  toneel.	  De	  nieuwe	  
wethouders	  zijn:	  Piet	  Hein	  Jonkergouw	  (CDA),	  Ben	  Maathuis	  (DS97)	  en	  Ben	  Brands	  (VHL).	  	  

Meerssen	  	  

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	  Eugene	  
Glimmerveen	  (VVD).	  	  	  	  

	  



Lijst	  van	  politiek	  ten	  val	  gekomen	  wethouders	  in	  2015	  –	  onderzoek	  De	  Collegetafel	  	  

Meerssen	  	  

Eugene	  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.	  	  

Menterwolde	  	  

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	  oud-‐wethouder	  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	  	  

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).	  	  

Nijkerk	  	  

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)	  
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wordt	  opnieuw	  wethouder	  en	  krijgt	  gezelschap	  van	  Wim	  van	  Veelen	  (Pro21),	  Nadya	  Abouyaaboub	  
(Pro21)	  en	  Patricia	  van	  der	  Hurk	  (De	  Lokale	  Partij).	   

Nunspeet	  	  

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	  	  

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.	  	  

Oud	  Beijerland	  	  

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.	  	  

Oude	  IJsselstreek	  	  

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	  Kuster	  (Lokaal	  Belang)	  mogen	  blijven,	  maar	  niet	  van	  harte	  want	  zij	  
krijgen	  geen	  unaniem	  verrtrouwensvotum.	  Het	  nieuwe	  college	  telt	  behalve	  Hengeveld	  nog	  een	  
nieuweling:	  Jos	  Sluiter	  (VVD).	  	  

Pekela	  	  

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.	  	  

Schagen	  	  

Andre	  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.	  	  

Schinnen	  	  

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).	  	  
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Slochteren	  	  

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.	  	  

Steenbergen	  	  

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’.	  Beoogd	  opvolgster:	  Marijke	  Vos.	  	  

Stein	  	  

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).	  	  

Stichtse	  Vecht	  	  

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.	  	  

Twenterand	  	  

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	  	  

Het	  CDA	  stapt	  uit	  de	  coalitie	  en	  trekt	  wethouder	  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	  	  

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.	  	  
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Voerendaal	  	  

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).	  	  

Westvoorne	  	  

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	  	  

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.	  	  

Wormerland	  	  

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.	  	  

Bron:	  De	  Collegetafel,	  5	  januari	  2016	  	  


