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Alphen	aan	den	Rijn	–	politiek	(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	(3	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).		
	
Arnhem	–	politiek	–	1	wethouder		
Coalitiepartij	Christenunie	trekt	zich	terug	uit	het	college.	Als	gevolg	daarvan	moet	wethouder	Anja	
Haga	(Christennunie),	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.		
	
Bergen	(Lb)	–	politiek	–	2	wethouders		
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	CDA-wethouder	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”.		
	
Binnenmaas	–	politiek	–	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.		
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Bladel	–	politiek	–	3	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).		
	
Brunssum	–	politiek	–	4	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	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	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.		
	
Den	Bosch	–	politiek	–	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	–	1	wethouder		
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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.		
	
Deventer	–	politiek	–	4	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	–	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	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.		
	
Dronten	–	politiek	–	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.		
	
Enkhuizen	–	politiek	–	3	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	nieuwe	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).		
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Geldrop-Mierlo	–	politiek	–	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.		
	
Giessenlanden	–	politiek	–	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).		
	
Haaksbergen	–	politiek	–	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.		
	
Haren	–	politiek	–	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	–	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	collega-wethouders.		
D66	trekt	zich	terug	uit	de	coalitie	die	daardoor	meerderheid	verliest,	maar	Nederland	Duurzaam	en	
Christenunie,	beiden	met	1	raadszetel,	fungeren	als	gedoogpartners.		
	
Hilvarenbeek	–	politiek	–	1	wethouder		
Jan	van	Doormaal	(Gemeenschapslijst)	treedt	per	direct	af	als	gevolg	van	een	evualatiegesprek	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	–	politiek	–	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.		
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Hollands	Kroon	–	politiek	–	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.		
	
Hoorn	–	politiek	–	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	–	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	–	7	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.		
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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	–	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).		
	
Landgraaf	–	politiek	–	4	wethouders		
Het	CDA	dient	een	motie	van	wantrouwen	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	Rene	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	–	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).		
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Leerdam	–	politiek	–	1	wethouder		
Wim	van	der	Leij	(PvdA)	kondigt	aan	per	1	maart	te	stoppen	van,	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).		
	
Leidschendam-Voorburg	–	politiek	–	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.		
	
Moerdijk	–	politiek	–	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	–	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	vertrekt	daarom.	
Hij	vindt	dat	hij	daarmee	zijn	geloofwaardigheid	had	verloren,	omdat	„zijn	financieel	consistente	
koers	daarmee	is	verlaten.”	Opvolger:	PvdA-partijvoorzitter	Paul	Verschoor.	
	
Noordenveld	–	politiek	-	integriteit	–	1	wethouder		
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.		
	
Onderbanken	–	politiek	–	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	–	1	wethouder	
Hans	Welle	(VVD),	ruim	een	jaar	in	functie,	stapt	op	na	een	raadsdebat	waarin	vernietigend	wordt	
geoordeeld	over	zijn	optreden	in	het	dossier	over	de	aanleg	van	zonneparken	in	Ooststellingwerf.	Hij	
ervaart	een	gebrek	aan	vertrouwen	en	stelt	vast	dat	de	taken	op	zijn	bord	“niet	gebaat	zijn	bij	
aangeschoten	wild	als	wethouder”.	Opvolger:	de	68-jarige	voormalige	Drentse	VVD-gedeputeerde	
Henk	van	de	Boer.	
	
Oudewater	–	politiek	–	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.		
	
Pijnacker-Nootdorp	–	politiek	–	1	wethouder		
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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.		
	
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	–	politiek	–	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	bekenmaakte	over	te	stappen	naar	de	lokale	oppositiepartij	Nida	–	een	
onmogelijke	opgave	is	geworden.	Schneider	ligt	al	geruime	tijd	onder	vuur;	hij	valt	een	raadslid	aan	
en	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.		
	
Smallingerland	–	politiek	–	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	–	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	
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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).		
	
Stedebroec	–	politiek	–	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.		
	
Steenwijkerland	–	politiek	–	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)	
	
Venlo	–	politiek	–	2	wethouders		
Vera	Taks	(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	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	Taks	wordt	
geen	opvolgster	benoemd.	Het	college	gaat	door	met	de	vier	resterende	wethouders.		
	
Voorschoten	–	politiek	–	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.		
	
Waterland	–	politiek	–	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	verzuimd	heeft	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.		
	
Woerden	–	politiek	–	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	
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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.		
	
Zandvoort	–	politiek	–	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	lijken	als	minderheidscoalitie	
verder	te	gaan.			
	
Zuidplas	–	politiek	–	1	wethouder		
Andre	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		
	
Zwolle	–	politiek	–	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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