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Ameland	–	politiek	–	1	wethouder		
Peter	Pot	(Ameland	’82)	treedt	af	omdat	zijn	partij	het	vertrouwen	opzegt	in	coalitiepartner	
Algemeen	Belang	Ameland	(ABA).	Aanleiding:	A’82	vertrouwt	het	niet	dat	een	ABA-fractielid	tot	aan	
de	verkiezingen	loyaal	blijft	aan	de	coalitie	met	ABA	en	pas	daarna	overstapt	naar	het	CDA.	Vanwege	
de	breuk	dient	ook	Piet	IJnsen	(Algemeen	Belang	Ameland)	zijn	ontslag	in.	Er	wordt	een	nieuwe	
coalitie	geformeerd	waarin	IJnsen	(ABA)	terugkeert	als	wethouder	en	Joop	Lodewijks	(CDA)	de	
nieuwe	wethouder	wordt.		
	
Amstelveen	–	politiek	–	1	wethouder	
Jeroen	Brandes	(PvdA,	Amstelveen)	treedt	twee	dagen	na	de	raadsverkiezingen	waarin	hij	als	
lijsttrekker	tot	raadslid	is	gekozen,	terug	als	wethouder.	Brandes	voerde	persoonlijke	
chatgesprekken	met	een	16-jarig	meisje.	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,	zo	weet	het	Parool	te	melden.		
	
Baarle	–	politiek	–	1	wethouder		
Jan	van	Cranenbroek	(CDA,	Baarle-Nassau)	stapt	op	na	een	declaratiefout.	Van	Cranenbroek	
declareerde	reiskosten	voor	enkele	bezoekjes	aan	de	gemeente	Cranendonck.	Hij	voelt	zich	in	de	
steek	gelaten	–	de	zaak	is	van	anderhalf	jaar	eerder		-	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	ongeveer	300	euro	zou	gaan.	Opvolger:	Jan	Schellekens	(CDA)		
	
Beemster	–	politiek-	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,	en	ook	ontbreekt	het	aan	effectieve	collegiale	
samenwerking.		
	
Capelle	–	politiek-	1	wethouder		
Josien	van	Capelle	(D66,	Capelle	aan	den	IJssel)	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.		
	
Den	Helder	–	politiek	–	1	wethouder		
Lolke	Kuipers	(D66,	Den	Helder)	stapt	op	nadat	ruim	een	week	voor	de	verkiezingen	een	persoonlijk	
mail	aan	de	overige	collegeleden	over	het	verplaatsen	van	een	coffeeshop	is	uitgelekt.	In	het	
uitgelekte	bericht	meldt	de	wethouder	dat	hij	de	vergunning	voor	coffeeshop	Aktama	(verhuizing	
naar	Zuidstraat)	toch	wil	verlenen,	ondanks	dat	de	raad	tegen	is.	De	raad	reageert	furieus	en	Beter	
van	Helder	kondigt	een	motie	van	wantrouwen	aan,	maar	die	hoeft	niet	meer	te	worden	ingediend.		
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Enschede	–	politiek	–	1	wethouder		
Jeroen	Hatenboer	(VVD,	Enschede)	stopt	enkele	weken	voor	de	raadsverkiezingen.	Hij	mist	de	steun	
van	de	raad	voor	twee	van	zijn	grote	projecten	omdat	een	aantal	partijen	obstructie	zouden	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.	PvdA-fractievoorzitter	Laurens	van	der	Velde	noemt	het	besluit	van	Hatenboer	
een	‘slap	onzinverhaal’	en	antwoord	in	een	tweet:	“Beter	in	de	spiegel	kijken,	dan	schuld	bij	de	raad	
proberen	te	leggen,	Jeroen!”.		
	
Gilze-Rijen	–	politiek	–	1	wethouder		
Willem	Starreveld	(Kern	’75,	Gilze-Rijen)	stelt	zichzelf	vlak	voor	de	laatste	raadsvergadering,	vijf	
dagen	na	de	raadsverkiezingen,	op	non-actief	maar	de	raad	ontslaat	hem	per	direct.	Starreveld	heeft	
op	Facebook	en	in	de	krant	uit	de	school	geklapt	over	beraadslagingen	en	stemverhoudingen	over	
de	afronding	van	het	Centrumplan	Gilze.	Starreveld	vindt	dat	het	groene	licht	daarvoor	door	zijn	
collega-wethouders	op	oneigenlijke	wijze	en	uit	pure	afgunst,	eigenbelang	en	machtswellust	op	rood	
is	gezet.	De	wethouder	krijgt	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”.		
	
Korendijk	–	politiek	–	1	wethouder		 	
Martin	Honders	(PvdA,	Korendijk)	stopt	nadat	de	raadsvergadering	besluit	om	het	college	opdracht	
te	geven	tot	het	overmaken	van	een	geldbedrag	aan	de	scouting.	Honders	wil	geen	
verantwoordelijkheid	in	een	gemeente	waar	de	subsidieverordening	naar	willekeur	wordt	ingezet.	
“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.”		
	
Meerssen	–	politiek	-	1	wethouder	
Desiree	Cortenraede	(VVD,	Meerssen)	keert	terug	van	ziekteverlof	en	stapt	op	omdat	het	niet	zou	
boteren	in	het	college.	Ze	zou	het	wethouderschap	ervaren	als	een	grote	aanslag	op	háár	manier	van	
werken.	Cortenraede	ging	met	verlof	toen	het	college	moest	besluiten	over	het	
accommodatiebeleid,	een	onderwerp	uit	haar	portefeuille	dat	voor	veel	ophef	in	de	gemeente	heeft	
gezorgd.		
	
Opmeer	–	politiek	-	1	wethouder	
Demissionaire	wethouder	Hendrik	Stoker	(VVD,	Opmeer)	wordt	met	ontslag	gestuurd.	Stoker	voelde	
zich	in	steek	gelaten	door	zijn	fractie	in	een	kwestie	over	een	lap	grond	en	was	daarop	opgestapt.	
Omdat	onduidelijk	was	of	hij	en	zijn	collega’s	nog	in	functie	zijn,	besluit	een	raadsmeerderheid	een	
motie	van	wantrouwen	in	te	dienen	tegen	Stoker.	De	wethouder	legt	deze	motie	naast	zich	neer	
waarop	een	motie	tot	ontslag	volgt.	"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.	
	
Purmerend	–	politiek	-	1	wethouder		
Eveline	Tijmstra	(CDA,	Purmerend)	stopt	per	direct	want	zij	ziet	geen	basis	om	aan	te	blijven	na	een	
tumultueuze	commissievergadering	waarin	VVD,	AOV	en	Stadspartij	de	samenwerking	met	
coalitiegenoot	CDA	opzegden.	Aanleiding:	de	actie	van	het	CDA	om	pas	na	de	raadsverkiezingen	te	
praten	over	de	bebouwing	van	de	PostNL-locatie.		
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Rotterdam	–	politiek	-	1	wethouder	
Pex	Langenberg	(D66,	Rotterdam)	stapt	op	vanwege	het	debacle	met	de	Hoekse	Lijn,	na	onderzoek	
van	een	commissie	uit	de	raad.	De	nieuwe	metrolijn	van	Rotterdam	naar	Hoek	van	Holland	valt	90	
miljoen	euro	duurder	uit	en	is	meer	dan	een	jaar	vertraagd.	Langenberg	realiseert	zich	dat	hij	
verantwoordelijk	is	voor	de	vertraging	en	kostenoverschrijding	en	legt	zijn	functie	neer.	“Daarom	
voel	ik	mij	genoodzaakt	mijn	functie	als	wethouder	van	Rotterdam	neer	te	leggen”.	
	
Soest	–	politiek	-	1	wethouder	
Marcel	Adriani	(D66,	Soest)	legt	het	wethouderschap	neer	na	een	melding	van	een	klokkenluidster	
over	misstanden	binnen	de	uitvoeringsorganisatie	voor	uitkeringen	BBS.	Die	melding	heeft	Adriani	
aanvankelijk	ten	onrechte	afgedaan	als	een	arbeidsconflict.	Onderzoek	van	een	raadswerkgroep	
maakt	duidelijk	dat	Soest	252	duizend	euro	te	veel	heeft	betaald	aan	de	gezamenlijke	
uitvoeringsorganisatie	van	Baarn,	Bunschoten	en	Soest,	voor	automatiseringskosten.	Baarn	en	
Bunschoten	hadden	dat	bedrag	moeten	betalen	volgens	een	verdeelsleutel.	De	raadswerkgroep	
stelde	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.	“Dat	is	een	doodzonde	in	de	
politiek’’,	reageert	raadslid	Harry	Witte	van	oppositiepartij	Gemeentebelangen	Groen	Soest.	
	
Stichtse	Vecht	–	politiek	–	1	wethouder	
Pieter	de	Groene	(D66,	Stichtse	Vecht)	stapt	op	na	een	kritisch	rapport	over	belangenverstrengeling.	
Ondanks	waarschuwingen	zou	hij	bij	de	raad	blijven	aandringen	op	een	snel	besluit	over	een	
gemeentelijke	bijdrage	van	2	ton	voor	een	bouwplan	van	een	kinderopvangorganisatie	waardoor	zijn	
partner	financieel	voordeel	zou	hebben.		
Vanwege	het	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.	De	kwestie	leidt	tot	een	scheuring	in	de	fractie	van	D66,	de	grootste	
partij	in	Stichtse	Vecht,	en	uiteindelijk	zelfs	tot	het	terugtrekken	van	D66	voor	de	nieuwe	
raadsverkiezingen.		
	
Velsen	–	politiek	-	1	wethouder	
Robert	te	Beest	(CDA,	Velsen)	stapt	op	omdat	hij	de	raad	onvolledig	en	te	laat	zou	hebben	
geïnformeerd	over	een	subsidie	van	anderhalf	miljoen	euro	voor	de	noodlijdende	stadsschouwburg	
Velsen.		
	
Almere	–	politiek	-	1	wethouder		
Tjeerd	Herrema	(PvdA,	Almere)	stapt	op	na	betichting	van	seksuele	intimidatie.	De	wethouder	zou	
een	redacteur	van	een	huis-aan-huis-krant	hebben	lastig	gevallen	met	een	seksueel	getint	bericht	en	
telefoontje.	Het	begint	allemaal	met	een	bericht	dat	Herrema	via	Facebook	Messenger	stuurde,	dat	
de	journalist	opvatte	als	pornografisch.	Dat	wordt	gevolgd	door	een	broekzaktelefoontje	vanaf	het	
toilet	aan	dezelfde	journalist,	die	de	wc-geluiden	eveneens	seksueel	interpreteerde.	Maar	volgens	
de	wethouder	klopt	daar	helemaal	niks	van.	De	ombudsman	onderzoekt	de	zaak	en	pleit	Herrema	
grotendeels	vrij.	De	wethouder	is	dan	al	opgestapt,	nadat	de	overige	coalitiepartijen	het	vertrouwen	
in	hem	hebben	opgezegd,	nog	voordat	het	onderzoek	van	de	ombudsman	is	afgerond.	"Een	politieke	
afrekening",	volgens	Herrema.	"Dat	kan	niets	te	maken	hebben	met	de	zaak	zelf."	Opvolgster:	Loes	
Ypma	(PvdA),	voormalig	Kamerlid	en	voormalig	wethouder	in	Woerden.		
	
Barendrecht	–	politiek	–	3	wethouders	
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De	demissionaire	wethouders	Dirk	Vermaat	en	Lennart	van	der	Linden	(Echt	voor	Barendrecht)	
zeggen	het	vertrouwen	op	in	collega	Peter	Luijendijk	(CDA)	omdat	de	CDA’er	informatie	zo	hebben	
achtergehouden	over	het	binnenklimaat	van	basisscholen.	Het	college	komt	daarmee	ten	val	twee	
dagen	voor	de	installatie	van	het	nieuwe	EVB-loze	college	waarin	de	andere	partijen	geen	ruimte	
bieden	voor	de	winnaar	van	de	Barendrechtse	raadsverkiezingen.	Volgens	Vermaat	was	wethouder	
Luijendijk	in	de	verkiezingstijd	al	op	de	hoogte	van	de	onderzoeksresultaten	over	het	binnenklimaat	
van	de	basisscholen.	“Het	achterhouden	van	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	voor	het	college	van	
B&W,	is	bestuurlijk	een	kwalijke	zaak“,	aldus	Dirk	Vermaat.	
	
Bergen	NH	–	politiek	–	2	wethouders			
Michiel	van	den	Busken	(Behoorlijk	Bestuur	Bergen)	en	Frits	Westerkamp	(Gemeentebelangen)	
stappen	in	het	najaar	onafhankelijk	van	elkaar	op.	Van	den	Busken	vindt	dat	‘het	werken	hem	
onmogelijk	is	gemaakt’.	Westerkamp	wordt	verweten	dat	hij	‘met	onvoldoende	aandacht	en	
zorgvuldigheid’	het	7	dorpelingendossier	heeft	afgehandeld,	krijgt	een	motie	van	wantrouwen	maar	
houdt	de	eer	aan	zichzelf.		
	
Goeree-Overflakkee	–	persoonlijk-politiek	
Arend-Jan	van	der	Vlugt	(CDA,	Goeree-Overflakkee)	stopt	omdat	hij	toe	is	aan	een	nieuwe	uitdaging.	
Hij	laat	weten	dat	hij	is	geraakt	door	de	berichten	over	suggesties	dat	hij	zich	aan	
belangenverstrengeling	schuldig	heeft	gemaakt	in	een	erfpachtkwestie	bij	het	Essenbos	in	Ouddorp,	
waar	Van	der	Vlugt	landbouwgrond	heeft.	Hij	noemt	de	berichtgeving	‘onterecht,	oneerlijk	en	
onacceptabel’.	Opvolgster:	Thea	Both-Verhoeven	(CDA).		
	
Gooise	Meren	–	politiek	-	1	wethouder		
Marieke	Munneke	Smeets	(Hart	voor	Bussum	Naarden	Muiden,	Gooise	Meren)	stapt	op	na	een	
motie	van	wantrouwen	die	wordt	gesteund	door	de	coalitiepartijen	D66	en	VVD.	Munneke	Smeets	
wordt	verweten	dat	ze,	achter	de	rug	van	de	raad	om,	werkte	aan	andere	oplossingen	voor	de	
spoorwegovergang	aan	de	Comeniuslaan.		
De	wethouder	toverde	een	second	opinion	uit	de	hoge	hoed,	waarmee	ze	de	raad	vervolgens	
probeerde	te	overtuigen	dat	het	veiliger	was	om	alsnog	de	spoorwegovergang	af	te	sluiten	voor	
autoverkeer.	Als	fractievoorzitter	van	Hart	voor	BNM	had	zij	zich	daarvooral	hard	gemaakt,	maar	
toen	kreeg	zij	geen	politiek	draagvlak	voor	haar	plan.	Na	alle	ophef	werd	de	second	opinion	weer	
van	tafel	gehaald	en	werd	alles	bij	het	oude	gelaten.	De	gemeenteraad	twijfelt	aan	de	integriteit	van	
de	wethoduer	en	heeft	onvoldoende	vertrouwen	dat	zij	heeft	geleerd	van	haar	fouten.	Opvolger:	
Hart	voor	BNM-raadslid	Nico	Schimmel.		
	
Hilversum	–	politiek	-	1	wethouder	
Angelika	Pelsink	(Hart	voor	Hilversum)	stapt	op.	De	nieuwe	wethouder	voor	welzijn,	zorg,	buurten	en	
wijken	komt	niet	goed	uit	de	verf,	geeft	weifelende	antwoorden	en	probeert	alles	af	te	doen	met	
een	wethoudersbrief.	Pelsink	laat	weten	dat	het	functioneren	als	wethouder	haar	’in	relatie	tot	de	
complexiteit	van	de	haar	toegewezen	portefeuilles,	de	voorbije	periode	te	zwaar	zijn	gevallen’.		
	
IJsselstein	–	politiek	-	1	wethouder		
Anastasia	van	der	Lugt	(VVD,	IJsselstein)	treedt	terug	vanwege	mogelijke	belangenverstrengeling	en	
beschuldigingen	van	intimidatie.	Ouders	en	werknemers	van	een	kinderdagverblijf	waar	Van	der	
Lugt	directeur	was,	verwijten	de	wethouder	onbehoorlijk	bestuur,	de	aanstelling	van	een	onbekwam	
interimdirecteur	en	de	sluiting	van	de	kinderopvang.	Opvolger:	de	voormalige	Utrechtse	wethouder	
Kees	Geldof	(VVD).		
	
Kapelle	–	politiek	–	3	wethouders		
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Marco	Kleppe	(SGP,	Kapelle),	Jon	Herselman	(VVD)	en	Evert	Damen	(CDA)	komen	ten	val	nadat	de	
SGP	de	stekker	uit	de	coalitie	trekt.	De	mannenbroeders	doen	dat	nadat	de	VVD	heeft	meegestemd	
met	de	oppositie	om	de	winkels	op	zondag	vaker	open	te	stellen.	In	het	coalitieakkoord	was	
afgesproken	dat	de	bestaande	zondagsrust	in	de	kernen	van	Kapelle,	Schore	en	Biezelinge	zou	
worden	gehandhaafd.	In	Wemeldinge	zouden	de	winkels	volgens	afspraak	vakeer	open	mogen	gaan	
op	zondag.	Na	een	zomerlange	formatie	keren	Herselman	en	Damen	terug	in	het	college,	samen	met	
Annebeth	Evertz	(PvdA)	als	opvolgster	voor	de	SGP.		
	
Krimpenerwaard	–	politiek	-	5	wethouders		
Arjan	Neeleman	(D66),	Bert	Beening	(D66),	Leon	de	Wit	(VBGK),	Ria	Boere	(VVD)	en	Lavinja	
Sleeuwenhoek	(VGBK)	worden	demissionair	nadat	het	VGBK-raadslid	Pannekoek	uit	de	fractie	stapt.	
De	coalitie	heeft	zijn	meerderheid	verloren	en	de	wethouders	overleggen	met	de	raad	wat	wel	en	
niet	politiek	gevoelig	is	in	afwachting	van	een	oplossing.	De	Groningse	ex-hoogleraar	Douwe	Jan	
Elzinga	wordt	gevraagd	als	informateur	een	oplossing	te	vinden.			
	
Leiden	–	politiek	–	1	wethouder		
De	demissionaire	wethouder	Roos	van	Gelderen	(SP,	Leiden)	stapt	toch	op	vanwege	de	
overschrijding	van	1,2	miljoen	euro	voor	de	realisatie	van	150	tijdelijke	woningen	voor	onder	andere	
statushouders	en	ex-daklozen.	Na	presentatie	van	een	rapport	met	deze	uitkomst	wil	Van	Gelderen	
eerst	blijven	zitten	omdat	zij	toch	zou	stoppen	als	wethouder.	"Aftreden	had	noch	mijn	voorkeur,	
noch	de	voorkeur	van	het	college.	Helaas	constateer	ik	nu	dat	er	onvoldoende	draagvlak	is	voor	deze	
lijn."	Van	Gelderen	concludeert	dan	ook	dat	haar	"niets	anders	rest	dan	mijn	werkzaamheden	met	
onmiddelijke	ingang	neer	te	leggen."	
	
Leiderdorp	–	politiek	–	1	wethouder		
Jeff	Gardeniers	(CDA,	Leiderdorp)	dient	zijn	ontslag	in	nadat	hij	een	’inschattingsfout’	zou	hebben	
gemaakt	door	een	vertrouwelijke	e-mail	door	te	sturen	naar	fractieleden	van	het	CDA	en	mensen	
daarbuiten.	Het	betrof	een	mail	van	een	projectontwikkelaar	aan	het	college	over	de	koop	van	
kerkgebouw	De	Menswording	en	de	omstreden	bouw	van	21	appartementen	op	dezelfde	plek.	
Opvolger:	de	voormalige	Katwijkse	en	Voorschotense	wethouder	Daan	Binnendijk	(CDA).		
	
Meerssen	–	politiek	–	1	wethouder		
Demissionaire	wethouder	Guido	Houben	(Lokaal	DNA,	Meerssen)	dient	per	direct	zijn	ontslag	in	
nadat	blijkt	dat	er	ambtelijke	blunders	zijn	begaan	bij	de	restauratie	van	de	Proosdijschuur.	"Na	
enkele	dagen	van	beraad	ben	ik	tot	de	conclusie	gekomen	dat	mij	geen	verwijt	treft,	omdat	ik	zelf	
niet	juist	en	volledig	geïnformeerd	werd”,	zo	schrijft	Houben	in	een	e-mail	die	naar	alle	raadsleden	in	
Meerssen	wordt	verstuurd.	"Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ik	hiervoor	wel	de	volledige	politieke	
verantwoordelijkheid	draag.	Zo	werkt	dat	nu	eenmaal	in	de	politiek.”	
	
Oisterwijk	–	politiek	–	1	wethouder		
Jan	de	Laat	(PrO,	Oisterwijk)	stopt	er	mee	‘vanwege	verwikkelingen	binnen	zijn	partij’:	“Ik	voel	mij	
onvoldoende	gesteund	door	mijn	eigen	politieke	achterban”.	Een	voorgedragen	opvolgster	wordt	
door	de	andere	fracties	niet	geaccepteerd,	die	samen	de	wethouder	willen	selecteren.	Tegen	het	
einde	van	het	jaar	wordt	duidelijk	dat	het	Tilburgse	D66-raadslid	Stefanie	Vatta	namens	PrO,	PGB,	
Algemeen	Belang	en	CDA	in	2019	als	opvolgster	kan	aantreden.	
	
Oss	–	politiek	–	1	wethouder		
Demissionaire	wethouder	Gé	Wagenmakers	(VVD,	Oss)	stapt	omdat	hij	te	veel	zou	drinken	en	
vanwege	zijn	'bourgondische	houding'.	Zijn	partij	breekt	met	zijn	lijsttrekker	en	kandidaat-
wethouder.		
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Raalte	–	politiek	–	1	wethouder		
De	demissionaire	wethouder	Gosse	Hiemstra	(CDA)	stapt	op	vanwege	een	verstoorde	werkrelatie.	
Dat	maakte	hij	bekend	de	middag	voor	zijn	herbenoeming	als	wethouder.	Opvolger:	de	46	jarige	
Gerria	Toeter	(CDA).		
	
Schiedam	–	persoonlijk-politiek		
Cathalijne	de	Groot	(AOV,	Schiedam)	treedt	af	om	privéredenen.	De	aanleiding:	de	nasleep	van	
ambtelijke	fouten	die	zij	als	consulent	schuldhulpverlening	zou	hebben	gemaakt	bij	de	gemeente	
Delft,	voor	haar	aantreden	als	wethouder.	Zij	wil	voorkomen	dat	de	Delftse	situatie	gevolgen	krijgt	in	
Schiedam.		
	
Stichtse	Vecht	–	politiek	–	1	wethouder		
Frank	van	Liempdt	(Lokaal	Liberaal,	Stichtse	Vecht)	neemt	ontslag	na	een	aangenomen	motie	van	
wantrouwen.	Van	Liempdt	zou	zich	bemoeid	hebben	met	de	verhuur	van	de	brugwachterswoning	in	
Maarssen	en	daarmee	heeft	hij	de	schijn	van	belangenverstrengeling	gewekt.		
Burgemeester	Van	Mastrigt	stelde	eind	november	een	onderzoek	in	vervolg	op	een	melding	naar	
een	vermoeden	van	integriteitsschending,	waarbij	wethouder	Van	Liempdt	en	mogelijk	ook	
wethouder	Klomps	betrokken	zouden	zijn.	Aanleiding	hiervoor	was	vermeende	actieve	bemoeienis	
rondom	de	verhuur	van	de	brugwachterswoning.	In	2017	heeft	de	raad	van	Stichtse	Vecht	een	
Protocol	vastgesteld	dat	van	toepassing	is	op	dergelijke	meldingen.	Burgemeester	Van	Mastrigt	
heeft	dit	Protocol	gevolgd	bij	het	laten	doen	van	onderzoek.	Ze	gaf	opdracht	om	allereerst	een	
vooronderzoek	in	te	stellen	om	te	achterhalen	of	er	bewijs	gevonden	zou	kunnen	worden	voor	de	
vermeende	integriteitsschending.	Het	rapport	concludeert	dat	door	het	handelen	van	wethouder	
Van	Liempdt	de	schijn	van	belangenverstrengeling	is	gewekt.	Van	betrokkenheid	van	wethouder	
Klomps	is	volgens	het	rapport	geen	sprake.	
De	motie	van	wantrouwen	tegen	Van	Liempdt	wordt	gesteund	door	de	coalitiepartijen	VVD,	
GroenLinks	en	CDA.	Lokaal	Liberaal	trekt	zich	na	het	aftreden	van	zijn	wethouder	terug	uit	de	
coalitie.	
	
Veere	–	politiek	–	1	wethouder		
Demissionaire	wethouder	Jaap	Melse	(Veere,	SGP/ChristenUnie)	treedt	af	na	beschuldigingen	van	
belangenverstrengeling.	Melse	zou	appartementen	hebben	gekocht	in	het	nieuwe	Duinhotel	Tien	
Torens	en	daarbij	waren	de	verbouwing	van	een	schuur	op	zijn	erf	en	zijn	aandeelhouderschap	bij	
Melse	Majaars	BV	ook	in	het	geding.	Uit	onderzoek	komt	naar	voren	dat	Melse	niet	heeft	gehandeld	
zoals	een	goed	wethouder	betaamt.	Daarop	heeft	Melse	besloten	zijn	functie	neer	te	leggen.	
Na	het	vertrek	van	Melse	komen	ook	burgemeester	Rob	van	der	Zwaag	en	toen	nog	kandidaat-
wethouder	Bert	van	Halderen	in	opspraak.	In	hun	geval	worden	de	klachten	te	licht	bevonden.	Van	
der	Zwaag	kan	aanblijven	als	burgemeester	en	Van	Halderen	wordt	'gewoon'	benoemd	als	
wethouder.		
	
Vlaardingen	–	politiek	–	1	wethouder		
Arnout	Hoekstra	(SP,	Vlaardingen)	stapt	op.	Zijn	fractie	wil	niet	langer	door	met	het	gesloten	
raadsakkoord	van	alle	partijen.	Hoekstra	blijkt	intussen	al	enige	tijd	in	gesprek	met	zijn	partij	om	
lijsttrekker	te	worden	voor	de	Europese	parlementsverkiezingen.	De	coalitiepartijen	voelen	zich	
bedrogen.		
	
Weststellingwerf	–	politiek	–	2	wethouders		
De	demissionaire	wethouder	Cor	Trompetter	(Sociaal	Duurzaam	Weststellingwerf)	stapt	per	direct	
op	na	een	botsing	met	VVD-collega	Jack	Jongebloed.	Trompetter	verwijt	hem	dat	hij	bij	de	college-
onderhandelingen	cruciale	informatie	over	de	financiële	positie	van	de	gemeente	zou	hebben	
achtergehouden.	Jongebloed	noemt	die	aantijging	verwerpelijk.	“Ik	kan	iedereen	recht	in	de	ogen	
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aankijken.’’	Steen	des	aanstoots	is	een	ambtelijke	memo	waarin	de	effecten	van	de	ontwikkeling	van	
het	gemeentefonds	voor	Weststellingwerf	staan	beschreven.	
Demissionair	wethouder	Frans	Kloosterman	(CDA)	stopt	ook.	De	reden	voor	zijn	vertrek	is	de	
verandering	en	reuring	die	ontstaan	is	tijdens	de	vorming	van	het	nieuwe	college.	Hij	zou	doorgaan,	
maar	het	politieke	klimaat	in	Weststellingwerf	zou	door	de	verkiezingsuitslag	en	de	coalitievorming	
enorm	veranderd	zijn	en	daarin	ziet	de	wethouder	voor	zichzelf	geen	rol	weggelegd.	
	
Woerden	–	politiek	–	1	wethouder		
Hans	Haring	(D66)	moet	aftreden	nadat	zijn	collega-demissionaire	wethouders	Yolan	Koster	
(Progressief	Woerden)	en	Ivo	ten	Hagen	(VVD)	zijn	vertrokken	om	respectievelijk	in	Bergen	NH	en	
Montfoort	wethouder	te	worden.	Een	gemeente	als	Woerder	mag	niet	door	één	wethouder	
bestuurd	worden,	en	dus	moet	Haring	zijn	ambt	neerleggen.		
	
Zandvoort	–	politiek	–	1	wethouder		
Gerard	Kuipers	(D66,	Zandvoort)	dient	zijn	ontslag	in	na	een	debat	over	de	Watertoren	in	de	
badplaats.	Zijn	fractie	steunde	een	motie	van	wantrouwen	tegen	wethouder	Joop	Berentsen	en	
stapte	vervolgens	uit	de	coalitie.	Kuipers	die	niet	bij	het	debat	was	vanwege	de	zomervakantie	dient	
daarop	zijn	ontslag	in.		
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