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Omslagverhaal
henk bouwmans

Wethouders moeten op de centen letten
Overschrijding budget belangrijkste reden voor gedwongen vertrek

Aalburg 
Loes Lijmbach (CDA) stapt op uit teleurstel-
ling over het wispelturige gedrag van de 
coalitiefracties BAB en SGP. Directe aanlei-
ding: een motie van afkeuring over een 

voorstel om zes ton voor een nieuw sport-
complex beschikbaar te stellen. Door  
het vertrek van Lijmbach worden Jaap van 
Luijk (SGP) en Jan Spuijbroek (BAB) wegge-
stuurd. 

Alkmaar
Martin Hagen (Trots) stapt op nadat zijn 
fractie is verdampt door de overstap van de 
twee leden naar andere raadsfracties.

Almere
Berdien Steunenberg (CDA-ChristenUnie) neemt 
ontslag na een aangenomen motie van 
wantrouwen in de raad. Steunenberg he-
kelde de ‘geldingsdrang’ van collega-wet-
houders Arno Visser en Adrie Duivesteijn, 
maar wordt door de raad een onmogelijke 
bestuursstijl verweten. 

Alphen-Chaam 
Alfons van Raak (GBSV) moet opstappen na 
een conflict met de gemeente over een 
illegale aanbouw bij zijn woning. 

Amersfoort 
De VVD zegt het vertrouwen op in coali-
tiepartner GroenLinks vanwege onenig-

Na het aftreden van de Roermond-
se wethouder Jos van Rey – ver-

dacht van corruptie en het lekken van 
vertrouwelijke informatie – leek het even 
of elke wethouder en bestuurder in het 
openbaar bestuur zich schuldig maakt aan 
integriteitsschendingen, vriendjespolitiek 
en het rommelen met geld. In dezelfde 
periode sneuvelden in Lansingerland en 
Delfzijl wethouders vanwege de schijn van 
belangenverstrengeling. Kort daarvoor was 
Harry de Vries vanwege onacceptabel de-
claratiegedrag als burgemeester van Linge-
waard opgestapt en moest de voormalige 

Noord-Hollandse gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers zich voor de rechter verant-
woorden voor het gesjoemel in zijn be-
stuursperiode. Van Rey leek dus niet al-
leen, maar was ook de top van de ijsberg. 
Wie nu na de jaarwisseling terugkijkt op 
2012, moet constateren dat integriteits-
kwesties en affaires over mogelijke belan-
genverstrengeling een behoorlijk aantal 
wethouders de kop heeft gekost, maar het 
zijn er nog geen twee handen vol. Natuur-
lijk is elk geval er een te veel, maar op een 
totaal van ruim honderd door politieke 
conflicten ten val gekomen wethouders is 

het een absolute minderheid, zij het wel 
een spraakmakende en beeldbepalende 
minderheid. 

Bij bosjes
Wat het wethoudersambt evenmin geliefd 
en aantrekkelijk maakt, is dat er ook in 
2012 zoveel wethouders ten val zijn geko-
men. Het afgelopen jaar behoort tot de top 
drie – samen met 2004 en 2008 – van jaren 
waarin wethouders bij bosjes vielen. Een 
opvallende overeenkomst tussen deze drie 
jaren: het gaat steeds om het tweede vol-
ledige bestuursjaar na de raadsverkiezin-

Als het beeld over de wethouder ergens door wordt bepaald, is het wel door 
opzienbarende affaires. Het jaar 2012 laat enkele geruchtmakende kwesties zien 
die het imago over de wethouder eerder negatief dan positief kleuren. 

Politiek gesneuveld in 2012

Illustratie: Dimitry de Bruin
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Wethouders moeten op de centen letten
gen. Wennen aan het vak en beginnersfou-
ten vormen geen excuus meer. In het 
tweede volledige collegejaar wordt de wet-
houder voluit op zijn politieke verant-
woordelijkheid afgerekend.  

Van de wethouder wordt niet alleen ver-
wacht dat hij integer handelt. Er wordt 
ook een stijl van besturen verwacht die 
past bij de tijd: communicatief en proactief 
zijn de sleutelwoorden. Wie er niet in 
slaagt zijn of haar wethouderschap coöpe-
ratief in te vullen, loopt het gerede risico 
naar de uitgang verwezen te worden. Zie 
Berdien Steunenberg (Almere) en Myra 
Koomen (Enschede) als opvallendste en 
niet de enige voorbeelden. 

Centen
Het allerbelangrijkst is dat de wethouder 
op de centen let. Niet alleen na een moge-

lijk vroegtijdig beëindigd wethouder-
schap. Wethouders die wettelijk recht 
hebben op soms enkele honderdduizen-
den euro’s aan wachtgeld, halen daarmee 
geen positieve publiciteit en zijn dus ge-
dwongen serieus werk te maken van het 
vinden van een nieuwe baan en effectieve 
loopbaanbegeleiding. 

Daadkracht
Maar ook in functie wordt van de wethou-
der verwacht dat hij oog heeft voor de 
budgettaire en financiële gevolgen van het 
gevoerde beleid. Wie dat niet doet, of in 
zijn daadkracht het niet zo precies neemt, 
is de klos. In een derde deel van de ge-
meenten waar in 2012 een wethouders-  
of coalitiecrisis plaatshad, waren (drei-
gende) budget- en kostenoverschrijdingen 
de oorzaak van het opstappen van één of 
meer wethouders. Zorg voor de financiën 

is opnieuw, net als in 2009, de belangrijk-
ste aanleiding, veel meer nog dan inte-
griteitskwesties, voor het gedwongen  
politieke vertrek van wethouders. De  
gemeenteraad pikt het niet – vooral in 
tijden van continue bezuinigingen –  
wanneer budgetten worden overschre-
den. 

Stevig debat
Bij alle negatieve beeldvorming over de 
wethouder toont dat dus ook aan dat het 
gedwongen vertrek van wethouders de 
uitkomst is van een debat op het scherp
van de snede tussen de raad als controleur 
over het publiek geld en de wethouder als 
verantwoordelijk bestuurder. Het is een 
logische uitkomst die hoort bij een stevig 
debat in een goed functionerende lokale 
democratie.   

heid over de aanleg van een rondweg die 
de stad beter bereikbaar moet maken. Alle 
wethouders, Hans Buijtelaar (VVD), Pim van 
den Berg (D66), Sebastiaan van ’t Erve (Groen-
Links), Gert Boeve (CDA) en Menno Tigelaar 
(ChristenUnie), stellen hun portefeuille ter 
beschikking. De raad wordt uitgenodigd 
snel een ‘gedegen college’ te maken.

Apeldoorn 
Rob Metz (VVD) treedt terug vanwege zijn 
rol in de affaire rond het gemeentelijk 
grondbedrijf en beschuldigingen van 
ambtelijke intimidatie. Apeldoorn reken-
de zich rijk met bouwgrond die onver-
koopbaar blijkt; mogelijk verlies 200 mil-
joen euro. Gebrekkige informatie aan de 
raad hierover betekent de val van het col-
lege met de overige wethouders: Nathan 
Stukker (CDA), Olaf Prinsen (D66), Fokke Spoelstra 
(PvdA) en Paul Blokhuis (ChristenUnie).

Bergen (NH) 
Janina Luttik-Swart (Gemeentebelangen) en haar 
fractie verliest het vertrouwen van haar 

collega-wethouders. Zij moet opstappen 
en Gemeentebelangen als grootste fractie 
verdwijnt in de oppositie.  

Best 
Ine Meeuwis (D66) stapt op nadat alle fracties 
uitgezonderd D66 het voorstel afwijzen 
om het in verval geraakte Tejaterke te slo-
pen en de gebruikers elders onder te bren-
gen. D66 stapt uit de coalitie met CDA en 
VVD. 

Beverwijk 
Robbert Jan Piet (CDA), tussentijds aangetre-
den, 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 collega-wethouder Koster (VVD). 

Boxmeer 
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-integra-
tietrajecten. CDA en LOF zijn ‘ontgoo-
cheld’ door het optreden van de SP. 

Breda 
Wilbert Willems (GroenLinks) stopt ermee om-
dat hij te weinig steun en vertrouwen voelt 
vanuit de gemeenteraad bij het uitvoeren 
van drie slepende dossiers: verzelfstandi-
ging van het Breda’s Museum, realisatie 
van een biomassacentrale en de bedrijfs-
voering van het Museum of the Image.

De Wolden 
Liesbeth Koster (VVD) legt haar functie neer 
vanwege gebrek aan vertrouwen. Aanlei-
ding: 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. 

Delfzijl 
Mahmut Kaptan (CDA) stapt op na ‘aanhou- p
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dende twijfel over zijn geloofwaardigheid’. 
Hij zou geld van de Turkse culturele 
vereniging Atatürk in zijn slagerij hebben 
gestoken. Een integriteitsonderzoek 
spreekt hem vrij maar de geruchten blij-
ven. 

Drimmelen
Jan van Meggelen (Combinatie Algemeen Belang) 
geeft de pijp aan Maarten nadat de raad 
zijn voorstel voor de verkoop van Bies-
bosch Marina en de bijbehorende camping 
met de steun van de coalitiefracties VVD 
en Groen Drimmelen heeft weggestemd. 
Hans van Brummen (PvdA) stapt uit solidari-
teit ook op. Daarmee valt de coalitie uiteen 

en worden Mark van Oosterhout (VVD) en 
Marijke Vos (Groen Drimmelen) demissionair. 

Eemnes 
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. 

Enkhuizen
De minderheidscoalitie in het versplin-
terde en broze politieke landschap van de 
raad komt ten val als de collegepartijen 
zich buitenspel gezet voelen wanneer zes 
raadsfracties een alternatieve begroting 
maken. Het college met Jan Franx (Nieuw 

Enkhuizen), Klaas Kok (CDA) en Hendrik Boland 
(VVD-D66) komt ten val. 

Enschede 
Myra Koomen (CDA) legt het wethouder-
schap neer na een motie van afkeuring 
door D66. Koomen ontkomt aan een mo-
tie van wantrouwen – de raad wilde haar 
gebrek om te luisteren onderstrepen – om-
dat zij met zorgverlof wilde gaan en zich 
ziek meldde. 

Geldermalsen
De coalitie van VVD, Dorpsbelangen en 
D66 komt ten val. Aanleiding: coalitiepar-
tij VVD vindt dat het college te weinig 
daadkracht toonde rond de bouw van een 
multifunctioneel centrum. Het wethou-
derschap eindigt voor Annelies Brand-Boom 
(D66), Ronald van Meijgaarden (Dorpsbelangen) 
en Wieneke Buurman (VVD). 

Gemert-Bakel 
Peter Bieleveld (Lokale Realisten) stapt op; de 
wethouder van Financiën vindt dat zijn 
bestuursstijl niet past bij de politieke 
noodzaak tot saneren. 

Groningen
Ton Schroor (D66) en Jannie Visscher (SP) willen 
geen verantwoording nemen voor de kos-
ten van de regiotram. Het is het politieke 
einde voor het college dat verder bestaat 
uit: Elly Pastoor (PvdA), Frank de Vries (PvdA) en 
Karin Dekker (GroenLinks). De breuk legt een 
bestuurlijke crisis in de Groningse PvdA 
bloot. Na een onderzoeksrapport van de 
Drentse PvdA-commissaris van de Konin-
gin Jacques Tichelaar worden Pastoor en 
De Vries definitief uit het stadhuis gewe-
zen.  

Berdien Steunenberg 

Goed raadslid, gefaald als wethouder
Twaalf jaar raadslidmaatschap is geen 
garantie voor een succesvol wethouder-
schap. Berdien Steunenberg, die landelijke 
populariteit verwierf als fluitiste, moet na 
twee jaar wethouderschap opstappen. Het 
aftreden van de wethouder van CDA en 
ChristenUnie gaat met het nodige lawaai 
gepaard. Er is een motie van wantrouwen 
voor nodig om haar naar de uitgang te 
verwijzen. Haar eigen partij, het CDA, ver-

tolkt een hoofdrol door openlijk te twijfelen 
of Steunenberg nog wel geschikt is als 
wethouder voor Almere. Steunenberg op 
haar beurt verwijt haar collega’s Arno Visser 
(VVD) en Adri Duivesteijn (PvdA) ‘geldings-
drang’. Voorbij al het wapengekletter weten 
ze in Almere beter: Berdien Steunenberg is 
het typische voorbeeld van een goed, sterk 
raadslid, maar miste voor het wethouder-
schap de vereiste bestuurlijke kwaliteiten 
en communicatieve vaardigheden. En dus 
trekt de wethouder aan het kortste eind, en 
niet de partij die haar voordroeg.

Wethouder Steunenberg overlegt 
met scouting over het speeleiland 
in Almere (foto: Inaxion)
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Andere werkkring
Achttien wethouders bezweken voor 
de verleiding van ándere politieke en 
zakelijke uitdagingen. Dertien van hen 
maakten een overstap naar een an-
dere politieke werkkring:  
Lodewijk Asscher (PvdA, Amsterdam) 
-> minister van Sociale Zaken
Sander Dekker (VVD, Den Haag) –> 
staatssecretaris van Onderwijs
Michiel van Veen (VVD, Cuijk) –> 
Tweede Kamerlid 
Otwin van Dijk (PvdA, Doetinchem) –> 
Tweede Kamerlid 
Albert de Vries (PvdA, Middelburg) –> 
Tweede Kamerlid 
Ronald Vuijk (VVD, Midden Delfland) 
–> Tweede Kamerlid
Mona Keijzer (CDA, Purmerend) –> 
Tweede Kamerlid 
Floor van Oosten (VVD, Schiedam) –> 
Tweede Kamerlid 

Sjoerd Potters (VVD, Waalwijk) –> 
Tweede Kamerlid
Loes Ypma (PvdA, Woerden) –> 
Tweede Kamerlid
Barbara Visser (VVD, Zaanstad) –> 
Tweede Kamerlid 
Twan Beurskens (VVD, Venlo) –> 
gedeputeerde Limburg 
Marleen Huizingh (D66, Doesburg) –> 
wethouder Deventer 
Vier wethouders kozen voor een baan 
buiten de politiek: 
Felix van Beek (VVD,  Boarnsterhim) 
–> griffier in Leeuwarden
Erik Langeweg (CDA, Dronten) –> lid 
dagelijks bestuur politievakbond ACP 
Wout de Jong (CDA, Giessenlanden) 
–> bedrijfsleven 
Jan Vriend (CDA, Koggenlanden) –> 
andere baan
Jos Pleijers (Vernieuwingsgroep, 
Schinnen) –> maatschappelijke 
functie 
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Grootegast 
Harmke van de Sluis (VVD) stapt op als de 
CDA-fractievoorzitter genoeg heeft van 
het in zijn ogen onbetrouwbare gedrag 
van de VVD-collega.  

Haarlem
Pieter Heiliegers (VVD) stapt op uit verant-
woordelijkheid voor het Zijlpoort-dossier 
wanneer de kosten voor de verbouw van 
het voormalige postkantoor tot stadskan-
toor met bijna 9 miljoen euro zijn over-
schreden. 

Haren (Gr.)
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 combina-
tie ChristenUnie/GroenLinks. Terwijl 
Project X te Haren 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. 

Heerhugowaard 
Gretha Baijards (VVD) maakt plaats voor de 
fractievoorzitter conform de gemaakte 
meerderheidsafspraak in de liberale fractie 
bij de collegevorming.  

Hilversum 
Frans van Osch (VVD) neemt ontslag omdat 
zijn fractie niet met hem verder wil. Aan-
leiding: stijl van werken, functioneren van 
de wethouder en de relatie met de fractie. 

Hoorn 
Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) moet de poli-
tiek verlaten nadat zijn eigen fractie is 
uiteengespat. Daarmee eindigt de poli-
tieke 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 verkiezings-
winnaar was. 

Kollumerland 
Rik Schaafstal (PvdA) stopt er mee omdat 
coalitiepartners CDA en VVD vinden dat er 
toch ook bezuinigd moet worden op so-
ciale zaken.  

Landsmeer 
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 poli-
tiek de lakens uit de delen, met een motie 
van wantrouwen van het pluche gezon-
den.

Lansingerland 
Jan den Uil (ChristenUnie) moet het veld rui-
men omdat hij zijn zakelijke belangen als 
directeur-aandeelhouder van een architec-
tenbureau te veel vermengd zou hebben 
met die van het wethouderschap. 

Lingewaard 
De coalitie loopt stuk op de komst van de 
trolleybus naar Huissen. Frans Schut (B06-
L2000) en Theo Janssen (Lingewaard.nu) nemen 
ontslag uit onvrede over het opzeggen van 
het vertrouwen door GroenLinks en D66. 

Losser 
Jeannette Schuddeboom (VVD) verdwijnt uit het 
college na een vernietigend rapport over 
haar verstoorde, niet meer te repareren 
relatie met de ambtenaren. 

Marum 
Arnold Bloem (VVD) vertrekt, omdat de raad 
hem met een motie van wantrouwen 
dreigt weg te sturen. Aanleiding: herhaal-

Albert Kok

Getekend door internet
Het opstappen van ChristenUnie-
wethouder Albert Kok van Oldebroek 
gaat aanvankelijk tamelijk onopge-
merkt. De tussentijds in het Gelderse 
Oldebroek aangetreden wethouder 
stapt na zeven maanden op omdat 
de werkdruk te hoog is. Het blijkt een 
façade die snel in rook opgaat: de 
christelijke wethouder heeft op zijn 
werk naar sekssites gekeken, erkent 
de burgemeester, nadat op straat 
verhalen circuleren over de ware 

reden van zijn vertrek. Op internet 
onder aanvoering van GeenStijl 
wordt Kok als pornowethouder beti-
teld. De imagoschade wordt nog 
groter wanneer blijkt dat Kok niet 
alleen recht heeft op bijna drie ton 
aan wachtgeld, maar evenmin af-
stand van deze uitkering wil doen. 
Kok geeft de schuld aan de gemeen-
te, omdat die de publiciteit heeft 
gezocht, waardoor hij nog moeilijker 
een nieuwe baan kan vinden. De 
gemeente Oldebroek spreekt van een 
‘pijnlijke en verdrietige zaak’, die 
alleen verliezers kent.  

Foto: Inaxion
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Illustratie: Dimitry de Bruin
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delijk eigenzinnig optreden jegens de 
lokale kinderopvanginstellingen. 

Meerssen
Jacques Giessen (DeJong) houdt ermee op, 
zoals afgesproken bij zijn aantreden. 

Muiden 
Na het wegsturen van Fred Winnubst (PvdA) 
zijn de verhoudingen zo verziekt dat Vera 
van Etten (VVD) de eer aan zichzelf houdt. 

Neerijnen 
Alle wethouders – Rian Verwoert (VVD), Jan 
Koedam (CDA) en Sander van den Heuvel (Ge-
meentebelangen Neerijnen) – nemen ontslag 
nadat de raad met een motie van wantrou-
wen, gesteund door CDA en VVD, de vloer 
aanveegde met het college. Er is onvol-
doende collegiale samenwerking en wei-

nig vertrouwen van de ambtenaren in het 
college. Bovendien worden de belangen in 
de regio onvoldoende behartigd. 

Oegstgeest 
De vier wethouders Eric Mackay (VVD), Lia de 
Ridder (Progressief Oegstgeest), Betty van Oort-
merssen-Schutte (Progressief Oegstgeest) en Wende-
lien Tönjann-Levert (VVD) stappen op wanneer 
blijkt dat de raad hen naar huis wil sturen. 
Aanleiding: een vernietigend rapport over 
het gebrek aan bestuurlijk-financiële stu-
ring. Twee informateurs, Ruud Koole en 
Matthijs Huizing, worden aangezocht om 
de crisis op te lossen.

Oisterwijk 
Kees Rijnen (PGB) stapt op na een vertrou-
wensbreuk over de informatievoorziening 
aan de raad. Directe aanleiding: riskante 

afspraken over de bouw van een nieuw 
scoutinggebouw waardoor de gemeente 
geconfronteerd kan worden met een fi-
nanciële strop als de projectontwikkelaar 
zich terugtrekt. 

Oldambt 
De collegepartijen PvdA, CDA en Groen-
Links vragen coalitiepartner SP om uit het 
college te stappen. Aanleiding: een conflict 
over de bouw van het cultuurhuis in Win-
schoten, dat 21 miljoen euro kost en waar-
van de besluitvorming door de SP telkens 
ter discussie wordt gesteld. SP-wethouder 
Rikus Brader ruimt het veld. 

Oldebroek 
Albert Kok (ChristenUnie) wordt betrapt in het 
gemeentehuis op het kijken naar blote 
dames op internet. Daardoor ontstaat een 

Jos van Rey

Daadkrachtig op de grens van integriteit
VVD-wethouder en -senator Jos van Rey 
overspeelt zijn hand, wanneer blijkt dat hij 
als adviserend lid van de vertrouwenscom-
missie aan de uitverkoren nieuwe kandidaat-
burgemeester en partijgenoot Ricardo Of-
fermans in strijd met de geheimhoudingsre-
gels informatie heeft gelekt. Omdat het 
Openbaar Ministerie hem verdenkt van cor-
ruptie en al huiszoeking heeft gedaan, stapt 
Van Rey op. ‘In het belang van Roermond.’
Van Rey staat voor de zomer nog op de no-
minatie om gedeputeerde te worden van 
Limburg, maar het provinciale CDA ligt dwars 
omdat er te veel vragen zijn rond de integri-
teit van Van Rey. Volgens een rapport van 

oud-minister Winnie Sorgdrager en be-
stuurskundige Paul Frissen, kort daarvoor, 
heeft Van Rey door zijn vriendschap met een 
lokale projectontwikkelaar jarenlang de 
‘evidente’ schijn van belangenverstrengeling 
gewekt. Van Rey overleeft het debat in de 
gemeenteraad over deze beschuldigingen. 
In de herfst wordt Van Rey alsnog het boeg-
beeld van de daadkrachtige, liberale wethou-
der die het niet zo nauw neemt met de regels 
van integriteit. Dat beeld wordt nog ver-
scherpt doordat de Roermondse VVD-
fractie zich vierkant achter zijn politieke 
leider opstelt en de overige liberale wethou-
ders uit het stadsbestuur terugtrekt, terwijl 
de landelijke VVD (te) lang aarzelt om de 
handelwijze van haar Limburgse kopstuk af 
te wijzen.   

Jos van Rey legt een verklaring af in de 
gemeenteraad van Roermond (foto: ANP)

Vertrokken na herindeling
Herindeling door fusie van gemeenten 
is de belangrijkste verklaring waardoor 
het aantal wethouders in de loop der 
jaren kleiner wordt. Door de vorming 
van drie nieuwe fusiegemeenten (Goe-
ree-Overflakkee, Molenwaard en Scha-
gen) op 1 januari 2013 eindigde voor 27 
wethouders hun lokale bestuursfunctie. 
Voor slechts zeven van hen ligt een 
benoeming in de nieuwe fusiegemeente 

in het verschiet. Opvallend is dat geen 
enkele wethouder van een lokale partij 
de herindelingsverkiezingen en formatie 
heeft overleefd. Naar verwachting wor-
den in de drie fusiegemeenten circa 
dertien nieuwe wethouders benoemd. 
De opheffing van Goedereede, 
Dirksland, Middelharnis, Overflakkee, 
Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekker-
land, Harenkarspel, Schagen en Zijpe 
betekent het einde van het wethouder-
schap voor zes wethouders van een 

lokale partij:  Peter Feller (VGB, Goede-
reede), Rens Cappon (Harenkarspel in 
Beweging), Arco Bikker (Gemeentebe-
langen, Liesveld), Philip van de Berg 
(VDB ’78, Middelharnis), Willy Heintjes 
(VLO, Oostflakkee) en Piet Morsch 
(Burger Kiesvereniging, Zijpe).
De PvdA raakt vijf wethoudersposten 
kwijt: Rob Treur (Harenkarspel), Bert 
Kleingeld (Middelharnis), Dick van 
Puffelen (Oostflakkee), Hans Heddes 
(Schagen) en Bert  Blonk (Zijpe).
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‘onwerkbare situatie’ en Kok besluit op te 
stappen. 

Oldebroek 
Nicolet Hoorn (CDA) stopt ermee wanneer zij 
de steun van de eigen fractie mist bij het 
voorstel voor het ontsluiten van het be-
drijventerrein. Het CDA zegt vervolgens 
het vertrouwen op in de coalitie omdat de 
partij tegen extra bezuinigen en gelijktij-
dig 1,8 miljoen investeren in extra ambte-
naren is. 

Onderbanken 
De VVD trekt vanwege aanhoudende me-
ningsverschillen met het CDA de trekker 
uit de coalitie. Daarmee komt het vrou-
wencollege met de wethouders Chantal 
Nijkerken-de Haan (VVD) en Jeannette Quad-
vlieg-van Dam (CDA) ten val. 

Oostzaan 
Caspar Stevens (CDA) verliest het vertrouwen 
van zijn eigen fractie. Hij voldoet niet aan 
de in hem gestelde verwachtingen door 
een gebrekkige  communicatie. 

Opsterland 
Klaas de Boer (Opsterlands Belang) stopt na 
ruim tien jaar wethouderschap. De aanlei-
ding: een vertrouwensbreuk met zijn 
eigen fractie over de gebrekkige commu-
nicatie tussen partij en wethouder op het 
dossier van het accommodatiebeleid in 
Gorredijk. 

Peel en Maas
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 me-
ningsverschil over de dure en omstreden 
nieuwbouw van het gemeentehuis. 

Pijnacker-Nootdorp 
Francine van der Jagt (GroenLinks) neemt de 
verantwoordelijkheid voor een ambtelijke 
fout voor haar rekening. Zij heeft de raad 
niet correct geïnformeerd over een ambte-
lijke blunder, waardoor de gemeente een 
departementale bijdrage voor de bijstand 
van 1,4 miljoen euro misloopt. 

Nico Oudhof (PvdA) stapt, nadat hij een motie 
van wantrouwen in de raad overleeft, toch 
op vanwege onduidelijkheid over de fi-
nanciële risico’s over het project Afval loont. 
‘Mijn slagkracht als wethouder is onder-
mijnd.’

Raalte 
Ben Haarman (CDA) stopt nadat de gemeen-
te 200.000 euro van hem vordert vanwege 
de vondst van asbest in grond die Haar-
man heeft verkocht aan de gemeente.  

Rhenen 
Frank Bongers (CDA) neemt zijn verantwoor-
delijkheid voor 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 goed-
keuring te geven aan dat extra bedrag voor 
de gemeentelijke samenwerking Sociale 
Zaken van 250.000 euro. 

Roerdalen 
Herman Nijskens (VVD) moet vertrekken om-
dat 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 samenwer- p

Illustratie: D
im

itry de Bruin

Voor VVD, CDA en ChristenUnie gaat het 
om ieder vier wethoudersposten: Myrthe 
Scheltema de Heer (VVD, Harenkarspel), 
Piet van Ree  (VVD, Oostflakkee), Jan 
Bouwes (VVD, Schagen), Piet Marees 
(VVD, Zijpe); Gerrit de Jong (Christen-
Unie, Dirksland), Bert Tuk (ChristenUnie, 
Goedereede), Erik Jonker (ChristenUnie, 
Graafstroom), André Hoogendoorn 
(ChristenUnie, Nieuw Lekkerland); Dirk 
Heijkoop (CDA, Graafstroom), Cees van 
der Vlist (CDA, Liesveld), Jan van Doorn 

(CDA, Middelharnis) en Jos Beemster-
boer (CDA, Schagen). 
De SGP verliest drie wethoudersposten: 
Piet Koningswoud (Dirksland), Frans 
Tollenaar (Goedereede), Piet Vat (Nieuw 
Lekkerland) en D66 had één wethouders-
post in de opgeheven gemeenten: Godert 
Wieringa (Middelharnis).
Voor slechts zeven van de 27 gestopte 
wethouders is er na nieuwjaar een wet-
houderschap in het nieuwe fusiecollege. 
Verzekerd van een nieuw wethouder-

schap in de nieuwe fusiegemeente zijn: 
Piet Koningswoud (SGP, Goeree-
Overflakkee), Frans Tollenaar (SGP, Goe-
ree-Overflakkee), Gerrit de Jong (Chris-
tenUnie, Goeree-Overflakkee), Piet Vat 
(SGP, Molenwaard), Dirk Heijkoop (CDA, 
Molenwaard), Jan Bouwer (VVD, Scha-
gen) en Bert Blonk (PvdA, Schagen). In 
de drie nieuwe colleges komen vier 
CDA’ers, drie SGP’ers, twee VVD’ers, twee 
PvdA’ers en twee ChristenUnie-wethou-
ders. 
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Waar staat uw gemeente? 
Luister naar uw burgers en doe mee met het nieuwe WSJG

Waarstaatjegemeente.nl is het virtuele platform van Kwali-
teitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) dat de prestaties 
van gemeenten vergelijkt. In opdracht van KING valideerde 
TNS NIPO het oude model en ontwierpen we de vragenlijst 
voor het nieuwe WSJG.

WSJG vernieuwd
Het vernieuwde WSJG gaat in januari 2013 van start en 
helpt uw gemeente nu nog beter bij het ontwikkelen van 
effectief beleid. Zoals altijd, meten we op welke thema’s uw 
gemeente het goed en minder goed doet in de ogen van 
uw inwoners. Nieuw is dat u nu ook inzicht krijgt in welke 
thema’s een hoge prioriteit hebben en welke minder nood-
zaak hebben tot verbetering.

De extra’s die TNS NIPO u kan bieden
Naast de online, interactieve prioriteitenmatrix voor het hele 
gemeentelijke takenpakket (standaard), bieden we u nu ook

(optioneel) een prioriteitenmatrix per thema: veiligheid, 
woonklimaat, gezondheid & milieu, etc. Ook verzorgen wij 
optioneel implementatieworkshops en verbetertrajecten op 
maat. Deze extra’s bieden we u tegen overzichtelijke meer-
kosten.

Kom naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten 
voor meer informatie
Eerst meer weten voor u meedoet? TNS NIPO organiseert de 
volgende gratis voorlichtingsbijeenkomsten over het model:

AmSTerDAm, DONDErDaG 13 December: 14.30 - 17.00 uur

DeN bOSch, DINSDaG 8 JANuArI: 13.30 - 16.00 uur

AmSTerDAm, DINSDaG 15 JANuArI: 13.30 - 16.00 uur

ZWOlle, DONDErDaG 24 JANuArI: 13.30 - 16.00 uur

aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten? Stuur een mail naar Shirley.Tan@tns-nipo.com
Voor meer informatie over WSJG kunt u ook terecht bij Peter.Kanne@tns-nipo.com (t 020 522 59 24) 
of Job.van.den.Berg@tns-nipo.com (t 020 522 53 93)

Als u zich vóór 31 januari 2013 inschrijft voor WSJG, ontvangt u 10% korting op het standaardpakket.

TNS Nipo

©TNS
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king met de VVD op. De coalitiecrisis is 
daarmee compleet en Chrit Wolfhagen (CDA) 
en Jan Teuwen (Lijst Nissen) worden demissio-
nair. 

Roermond 
Jos van Rey  (VVD) stapt op nadat hij onders-
hands informatie uit de vertrouwenscom-
missie heeft gelekt naar de aanbevolen 
burgemeesterskandidaat Ricardo Offer-
mans (VVD, Meerssen). Van Rey ligt onder 
vuur vanwege een onderzoek van het 
Openbaar Ministerie naar corruptie, be-
langenverstrengeling 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. 

Rijnwoude
Job Dresden (PvdA) neemt ontslag vanwege 
een onderzoek naar zijn financiële handel 
en wandel: als ex-ambtenaar zou hij meer 
geld hebben verdiend met een eigen BV 
dan volgens de VUT-regeling mag.

Sint Anthonis 
Jeroen Willems (CDA) stapt op uit onvrede 
over samenwerking in het college, waar-
door hij zijn ambities niet kon waarmaken. 

Sint-Oedenrode
Henriëtte van den Berk (CDA) vertrekt omdat 
zij ‘onvoorwaardelijk vertrouwen’ mist. Zij 
ligt vooral bij de oppositie onder vuur 
vanwege communicatiefouten bij de be-
handeling van zienswijzen tegen het be-
stemmingsplan buitengebied. 

Twenterand 
André Idzinga (Gemeentebelangen) houdt er mee 
op wanneer de voltallige oppositie een 
motie van wantrouwen tegen hem wil 
indienen. Hij zou een ‘onjuiste voorstel-
ling 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 coalitie-
crisis tussen Gemeentebelangen en CDA, 
dat de partner van ‘achterbaks’ gedrag 
beschuldigd. Roel Koster (Gemeentebelangen) 
dient ook zijn ontslag in. 

Uitgeest
Arnold Sely (PvdA) geeft er de brui aan na een 

aangenomen motie van treurnis, waarin 
het financiële beleid vol met tekorten 
wordt gehekeld.

Utrechtse Heuvelrug
Roy Pamboer (VVD) verdwijnt van het toneel; 
hem wordt een gebrekkige informatie-
voorziening over de steeds hogere kosten 
van het nieuwe gemeentehuis verweten.

Valkenburg aan de Geul
Jan Hendrikx (PvdA-D66) treedt af na een 
conflict met zijn eigen fractie over de om-
vang van de bezuinigingen. 

Veldhoven 
Jack Tops (VSA) stapt op wanneer blijkt dat 
Corio Vastgoed er vanaf ziet om tientallen 
miljoenen te investeren in het opknappen 
van het centrum van de gemeente. 

Vlissingen 
Piet Polderman (PvdA) wordt met een motie 
van wantrouwen naar huis gestuurd. De 
wethouder treedt te solistisch op en infor-
meert de raad niet op tijd noch optimaal 
over een heikele kwestie als het Schelde-
kwartier.  

Vlist 
Ton van Dorp (VKGB) en Bart Crouwers (VVD) 
stappen op. Aanleiding: coalitiepartij 
VKGB onthoudt zijn steun aan de Struc-
tuurvisie 2020, waarin het voornemen is 
opgenomen om vijftig woningen te bou-
wen in Haastrecht. 

Wassenaar 
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 fiets-
tunnel. Dekker houdt er meteen mee op.  

Westland 
Jan Bogaard (Westland Verstandig) stapt op 
omdat zijn partij het oneens is met de 
collegeplannen voor de verbouw van het 
gemeentehuis. 

Westvoorne
Ies Klok (D66) dient zijn ontslag in vanwege 
aanhoudende geruchten over belangen-
verstrengeling van de partner van de wet-
houder bij de keuze van een locatie voor de 
ontwikkeling voor strandhuisjes. 

Woudrichem 
Bert van Vessem (VVD) treedt af na een coali-
tiebreuk. 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.  

Zeevang 
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. 

Zoetermeer 
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-Hol-
land West. 
 

Vertrokken vanwege
burgemeesterspost

Een recordaantal – sinds 2005 – van 
veertien wethouders werd in 2012 
burgemeester:  Theo Schouten 
(PvdA, Almelo –> Oldenzaal), Marga 
Vermue-Vermue (CDA, Borsele –> 
Cranendonck), Anton van Aert 
(PvdA/GroenLinks, Boxtel –> Best), 
Saskia Bolten (GroenLinks, Delft –> 
Steenbergen), Marc-Jan Ahne (D66, 
Deventer –> Ommen), Luzette Wage-
naar-Kroon (CDA/Gemeentebelan-
gen, Drechterland –> Waterland), 
Teus van Gelder (SGP, Liesveld -> 
Liesveld), Wouter Kolff (VVD, Nieuwe-
gein –> Veenendaal), Roger de Groot 
(CDA, Raalte –> De Wolden), Peter de 
Koning (VVD, Steenbergen –> Gen-
nep), Jan Hamming (PvdA, Tilburg –> 
Heusden),  Tom van Mourik (VVD, 
Vlieland –> Menameradiel), Titia 
Cnossen-Looijenga (ChristenUnie/
SGP, Woerden –> Woudenberg) en 
Willemijn van Hees (VVD, Zundert –> 
Geertruidenberg).
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