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Aalsmeer – burgemeester
Robbert Jan van Duijn (CDA) wordt burgemeester van Nieuwkoop. Opvolger: CDA-raadslid Bart
Kabout.
Alblasserdam – gezondheid, tijdelijk
Dorien Zandvliet (PvdA) wordt onwel tijdens een collegevergadering en na consultatie en in overleg
met de huisarts heeft zij besloten volledig rust te nemen en daarna te werken aan haar herstel. Haar
portefeuille wordt tijdens haar afwezigheid verdeeld over de collegeleden.
Albrandswaard – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Bas Boender (Leefbaar) neemt ontslag. Hij stopt als wethouder omdat hij zich minder thuis voelt bij
het politieke debat dan hij vooraf had ingeschat. Opvolger: Ronald Schneider, oud-wethouder van
Leefbaar Rotterdam.
Alkmaar – gezondheid/bedreiging
Marcel van Zon (CDA) met zich ziek omdat hij kampt met een burn-out. Aan het einde van het jaar
meldt Van Zon in het Noord-Hollands Dagblad dat hij thuis zit omdat hij afgelopen zomer op straat in
elkaar is geslagen op klaarlichte dag door een onbekende aanvaller. Volgens Van Zon was de aanval
politiek gemotiveerd. Hij weet niet wie de dader is omdat hij geen duidelijk signalement heeft.
Opvolger na melding burn-out: Robert te Beest, CDA-fractievoorzitter en raadslid in Velsen en
voormalig wethouder in Velsen.
Almere – oplossing coalitiebreuk
De coalitiebreuk met de PvdA, ontstaan in november 2019, wordt gerepareerd met een
coalitieakkoord zonder de PvdA. Leefbaar Almere en CDA treden toe tot de coalitie die verder
bestaat uit de oude coalitiepartijen: VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Julius Lindenbergh
(VVD), Hilde van Garderen (VVD), Maaike Veeningen (D66), Jan Hoek (GroenLinks), Roelie Bosch
(ChristenUnie) volgen zichzelf op. Froukje de Jonge treedt namens het CDA aan als nieuwe
wethouder. Leefbaar Almere, dat met drie zetels een zetel meer heeft dan het CDA, levert geen
wethouder. Volgens fractievoorzitter Kees Ahles is dat niet vreemd. "Wij willen vooral rust in de tent.
Er zijn al vijf wethouders vertrokken in twee jaar, dat is niet mis. Zeven wethouders geeft meer
gedoe. Zes is meer dan genoeg."
Alphen aan den Rijn – gezondheid
Leo Maat (GroenLinks) stopt, na een hersenbloeding, per direct vanwege gezondheidsredenen. De
afgelopen maanden lag Maat onder vuur. Zijn cultuurplannen werden in oktober 2019 ‘vaag en
onduidelijk’ genoemd, zijn ideeën voor een andere afvalinzameling oogstten in hetzelfde jaar ook
veel kritiek. GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen is verrast door het plotselinge vertrek van
Maat. Opvolger: Erik van Zuylen, raadslid voor GroenLinks in de raad van Alphen aan den Rijn, en
werkzaam als fractiemedewerker van GroenLinks bij Provinciale Staten Zuid-Holland.
Altena – persoonlijk
Peter van der Ven (Altena Lokaal) vindt het als 71-jarige dat hij lang genoeg wethouder is in de
nieuwe fusiegemeente, waarbij hij vanaf het begin heeft aangegeven het wethouderschap slechts
tijdelijk te willen vervullen. Opvolger: Shah Sheikkariem, voormalig wethouder in Aalburg.
Ameland – politiek – breuk in coalitiefractie - 2 wethouders, 1 definitief
Irma Marinus (PvdA) stapt uit haar partij en daarmee verliest de coalitie van PvdA (1 zetel) en
Ameland Eén (5 zetels) de meerderheid. De coalitie komt daardoor ten val maar Ellen Bruins Slot
(PvdA) blijft ondanks het ontbreken van steun van haar eigen fractie, met steun van Ameland Eén op
haar plek. De voltallige oppositie eist het vertrek van Bruins Slot omdat de PvdA niet meer in de
coalitie zit. De reuring die dat geeft, leidt ertoe dat beide wethouders Ellen Bruins Slot (PvdA) en
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Theo Faber (Ameland Eén) opstappen. Er komt een nieuwe coalitie van Ameland Eén, Algemeen
Belang Ameland en VVD. Theo Faber (Ameland Eén) wordt opnieuw wethouder. Raadsnestor Pieter
IJnsen wordt wethouder namens Algemeen Belang Ameland.
Amsterdam – terug van zwangerschapsverlof
Sharon Dijksma (PvdA), bevallen in december 2019 van een derde kind, keert half maart terug na
afloop van het zwangerschapsverlof. Tijdens dat verlof werden de portefeuilles overgenomen door
andere wethouders.
Amsterdam – gezondheid, tijdelijk
Simone Kukenheim (D66) is in verband met een lichamelijke aandoening zes weken afwezig. De
overige collegeleden namen tijdens die afwezigheid haar portefeuille waar.
Amsterdam – burgemeester
Sharon Dijksma (PvdA) wordt burgemeester van Utrecht. Beoogd opvolger: voormalig raadslid Egbert
de Vries (benoeming per 20 januari 2021, verwacht).
Appingedam – herindeling – 2 wethouders
Annalies Usmany-Dallinga (Gemeentebelangen) en Lea van der Tuin (CDA) worden demissionair als
gevolg van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, een samenvoeging van
Appingedam, Delfzijl en Loppersum per 1 januari 2021.
Assen – opvolging
Bob Bergsma (D66) en Jan Broekema (SP) worden officieel geïnstalleerd. Daarmee heeft Assen een
vernieuwd college met vijf wethouders, na het vertrek van stadspartij PLOP in september 2019. Er
komt daarmee ook een einde aan de periode van de afgelopen maanden waarin de Drentse
hoofdstad werd bestuurd door een minderheidscollege met drie wethouders: Karin Dekker
(GroenLinks), Mirjam Pauwels (VVD) en Harmke Vlieg-Kempe (ChristenUnie).
Asten – gezondheid
Theo Martens (65, CDA) stopt vanwege gezondheidsredenen. Zijn oogafwijking hindert hem steeds
meer bij het lezen van alle stukken. Opvolger: CDA-raadslid John Bankers.
Baarn – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Theo Stroo (D66) is per 1 januari 2020 teruggetreden. Stroo was sinds vijf jaar wethouder en hield
zich bezig met theater De Speeldoos. De verbouwing of verhuizing van het theater is al enige tijd een
heikel punt. Volgens Stroo is de reden voor zijn stoppen dat hij naar eigen zeggen niet de invulling
aan zijn werk kan geven zoals hij dat zou willen. Opvolger: Hugo Prakke (D66, uit Utrechtse
Heuvelrug).
Barneveld – persoonlijk
Aart de Kruijf (SGP) kondigt in de zomer aan dat hij om persoonlijke redenen per 1 oktober vertrekt.
Het is tijd na vijftien jaar wethouderschap om met pensioen te gaan aldus De Kruijf die het najaar 68
jaar hoopt te worden. Opvolger: het Gelderse SGP-Statenlid en voormalig raadslid in Barneveld,
Bennie Wijnne (60).
Beek – gezondheid, tijdelijk
Hub Hodzelmans (CDA) legt zijn werk per direct tijdelijk neer. Hij heeft last van hartritmestoornissen
en moet een medische ingreep ondergaan. Collega Ralph Diederen (CDA) neemt taken van
Hodzelmans waar, waaronder Grote Projecten.
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Beemster – gezondheid
Dick Butter (VVD) gaat met ziekteverlof. Voor een periode van 16 weken wordt de voormalige
Bergense wethouder Jan Houtenbos (VVD) zijn tijdelijke opvolger. Per 1 september gaat Butter,
herstellende van darmkanker, voor twintig uur weer aan de slag. Houtenbos blijft, naar verwachting
tot 1 december, voor 12 uur per week wethouder.
Beemster – apw
Jan Houtenbos (VVD) wordt wethouder in Koggenland. Geen opvolger.
Bergeijk – gezondheid
Manon Theuws (VVD) legt haar werkzaamheden in april tijdelijk neer vanwege ziekte. In november
wordt bekend dat zij in ieder geval tot maart 2021 uit de running blijft. Opvolger: Marko van Dalen,
ex-wethouder in Bladel en Reusel-de Mierden, voorlopig voor 16 weken, wordt in het najaar
gevraagd om tijdelijke vervanger te blijven zolang Theuws herstelt.
Bergen Lb – gezondheid
De 65-jarige Lia Roefs (Progressieve Kombinatie) stopt vanwege gezondheidsredenen, zo meldt zij
begin september. Roefs was in 1994 de eerste vrouwelijke wethouder van Bergen. Opvolgster: PKraadslid Claudia Ponjee, die ervaring heeft als raadslid voor PK en werkt als ambtenaar bij de
gemeenten Druten en Wijchen.
Bergen NH – opvolger
Arend Jan van den Beld (VVD) wordt opvolger van Jan Houtebos die in december vanwege een
conflict met zijn partij opstapte. Van den Beld was VVD-fractievoorzitter.
Bergen op Zoom – politiek – projectverantwoordelijkheid, coalitiebreuk, benoeming burgemeester –
5 wethouders, 3 definitief, 1 burgemeester
Annette Stinenbosch (CDA) neemt per direct ontslag. Aanleiding: de aanpak en afwikkeling van het
dossier zwembad De Schelp waarbij technische en financiële tegenvallers naar voren komen. Er zijn
meerdere wethouders bij dit dossier betrokken, maar Stinenbosch is van mening dat zij voor de
aanpak ervan politiek verantwoordelijk is en neemt daarom ontslag.
Het vinden van een nieuwe meerderheidscoalitie blijkt een onbegaanbaar pad, vooral omdat het niet
meer botert tussen GBWP en VVD. Coalitie- en oppositiepartijen staan vervolgens lijnrecht tegenover
elkaar, terwijl de gemeente worstelt met een enorme schuldenlast, sinds 2019 is Bergen op Zoom
ruim twintig miljoen extra in het rood geschoten, bij een schuld van circa 260 miljoen. De
belangrijkste oorzaak voor het grote tekort: de uitgaven in het sociaal domein. Bovendien is er de
wens om te werken aan een verbetering van de bestuurscultuur. Complicerende factor: Evert Weys
(GBWP) wordt alsnog burgemeester van Hilvarenbeek, nadat de aanvankelijke kandidaat Maarten
van den Donk zich heeft teruggetrokken.
Ad Verbogt, informateur van het college in 2018, en voormalig wethouder en raadslid Arjan van der
Weegen (GBWP) organiseren in deze ingewikkelde context een zakencollege dat een raadsbreed
focusakkoord gaat uitvoeren. Andrew Harijgens (GroenLinks) moet daardoor opstappen, want alleen
de twee grootste partijen krijgen in het nieuwe college een eigen wethouder: Patrick van der Velden
(GBWP) en Barry Jacobs (VVD). De drie nieuwe wethouders van buiten worden: Mignon van der
Zwan-Brasser, Petra Koenders en Jeroen de Lange. Alle wethouders zijn geselecteerd op hun band
met Bergen op Zoom en nemen op persoonlijke titel plaats in het nieuwe college. Opmerkelijk:
vanwege de financiële situatie gaan de wethouders allemaal parttime aan de slag zodat zij ruimte
overhouden voor hun eigen bedrijf.
In het najaar bepleit GBWP voor een zesde wethouder als oliemannetje omdat elke partij alleen
maar met zichzelf bezig is.
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Bernheze – gezondheid, tijdelijk
Peter van Boekel (CDA) blijkt twee maanden afwezig te zijn geweest. De gemeenteraad is daarover
niet geïnformeerd.
Berkelland – persoonlijk
Marijke van Haaren (CDA) legt haar functie per 31 december neer, gedwongen door privéomstandigheden, zo zegt zij aan het einde van de raadsvergadering van 15 december 2020.
Best – opvolgster
Als opvolgster voor de vertrekkende Wilma van der Rijt (CDA), die burgemeester in Brunssum wordt,
draagt het CDA de Eerselse oud-wethouder Ria van der Hamsvoord-Huijbers uit Wintelre voor.
Beuningen – coalitiebreuk – 3 wethouders, 2 definitief
Beuningen Nu & Morgen (BN&M) beëindigt per direct de samenwerking met coalitiepartijen CDA en
VVD omdat partij geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking met de coalitiepartners. Volgens
BN&M hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Beuningen een sterke coalitie nodig,
waar wilskracht en vertrouwen van afstralen. ‘Onderlinge cohesie, samenwerking en vertrouwen zijn
de belangrijkste voorwaarden om een succes te maken van het coalitieakkoord en het
collegeprogramma’, schrijft de partij. Er komt een nieuwe coalitie van Beuningen Nu & Morgen
(BN&M) met GroenLinks, D66 en PvdA. Piet de Klein gaat door als wethouder voor BN&M. Henk
Plaizier (VVD) en Pim van Teffelen (CDA) verdwijnen van het toneel en worden vervangen door Frans
Houben (GroenLinks), Hans Driessen (D66) en Sijmen Versluijs (PvdA).
Blaricum – uitbreiding
DAB sluit zich aan bij de coalitie. De bij de verkiezingen van 2018 nieuw aangetreden lokale partij
levert geen wethouder maar wordt wel collegepartij.
Bodegraven-Reeuwijk – politiek – breuk met eigen fractie - 1 wethouder
Robèrt Smits (GroenLinks) treedt per direct terug na overleg met zijn fractie. Volgens de gemeente
zijn de stijgende uitgaven voor de jeugdzorg en het besef dat hij niet in staat is geweest het tij te
keren de aanleiding voor het vertrek van Smits. Smits was als lijsttrekker in 2018 verantwoordelijk
voor de grootste verkiezingszege ooit van GroenLinks in Bodegraven-Reeuwijk.
Opvolger: Odd Wagner uit Heemskerk, voormalig wethouder in Heemskerk en in Den Helder.
Borne – persoonlijk
Herman Mulder (CDA) stopt na tien jaar wethouderschap. "De reden om nu te stoppen en niet pas in
maart 2022, heeft persoonlijke redenen. Daarnaast gun ik het mijn opvolger om zich het vak eigen te
kunnen maken om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons prachtige Borne." Opvolger:
CDA’er Arno Spekschoor (54) uit Vorden, tot 2018 wethouder in Bronckhorst.
Boxtel – herindeling – 4 wethouders
Peter van de Wiel (Combinatie 95), Eric van den Broek (SP), Maruska Lestrade-Brouwer (D66) en
Herman van Wanrooij (INbox) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen:
Boxtel krijgt een deel van Haaren toegevoegd per 1 januari 2021. Zowel Van de Wiel als Van
Wanrooij kondigen aan definitief te stoppen met de politiek.
Brummen – persoonlijk
Eef van Ooijen (PvdA) stopt als wethouder om persoonlijke redenen. Opvolgster: voormalig
Brummens PvdA-raadslid Cathy Sjerps, die sinds 2010 werkzaam is als docent Rechten aan de
Hogeschool Windesheim.
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Bunnik – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Erika Spil (P21) vertrekt met onmiddellijke ingang omdat zij onvoldoende resultaat bereikt in het
samenspel tussen Raad, griffie en college. Binnen P21 rommelde het flink, er stapten eerder in het
jaar drie raadsleden op die vervolgens verder gingen als Bunniks Belang. Een dag later wordt bekend
dat Spil de nieuwe GroenLinks wethouder wordt in Voorschoten als opvolgster van de opgestapte
Monique Lamers, deze vertrok omdat zij onvoldoende resultaat bereikte.
Opvolger: Paul Heijmerink (P21) die lange tijd fractievoorzitter was voor P21.
Bunnik – uitbreiding
Jocko Rensen wordt door de fracties van P21 en De Liberalen voorgedragen als derde wethouder.
Beide fracties zochten een derde, ervaren wethouder die goed bekend is met de bestuurlijke gremia
en opgaven in de provincie Utrecht. Rensen was PvdA-wethouder in Houten en wethouder-vanbuiten in Montfoort.
Buren – nieuw college na coalitiebreuk
De in 2019 ontstane coalitiebreuk wordt opgelost met de vorming van een nieuwe coalitie van
Gemeentebelangen, PCG en CDA. De nieuwe wethouders zijn allemaal 50-plusser: Karl Maier (GB),
André van den Hurk (GB), Pieter Neven (PCG) en Niko Wiendels (CDA).
Capelle – gezondheid, tijdelijk
Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) is tijdelijk vanwege gezondheidsklachten uit de running. Taken
worden door de collegeleden overgenomen.
Coevorden – azw
Jan Zwiers (Belangen Buitengebied Coevorden) wordt directeur per 1 maart 2020 van FC Emmen.
Opvolger: De 52-jarige Steven Stegen, RTV Drenthe-verslaggever die na 19 jaar RTV Drenthe de
journalistiek inruilt voor de politiek.
Cuijk – persoonlijk
Gerard Stoffels (ABC) gaat na tien jaar wethouderschap met pensioen.
Opvolger: David Sölez (ABC).
Culemborg – politiek – financiële verantwoordelijkheid - 1 wethouder
Simon Buwalda (CDA), als wethouder van buiten afkomstig uit Zaltbommel, heeft zijn ontslag
ingediend. Als reden geeft hij op dat er opnieuw tekorten zijn ontstaan binnen de (jeugd)zorg.
‘Recent is opnieuw een extra financieel tekort ontstaan binnen WMO/Jeugd’, schrijft Buwalda in zijn
ontslagbrief. ‘Ik zie geen andere keuze dan hieruit de politieke consequentie te trekken door mijn
ontslag in te dienen.’
De nieuwe wethouder hoeft geen lid van een politieke partij te zijn. Hij moet ook het
raadsprogramma Ruimte voor de Stad en de samenwerking met de zeven fracties onderschrijven. Hij
moet vooral alle ins en outs van het zogenoemde sociale domein kennen, aldus de vacature op de
site van de gemeente Culemborg. Bovendien is het lidmaatschap van een politieke partij voor de
raad geen vereiste.
Opvolgster: de voormalige Noord-Hollandse PvdA-gedeputeerde Sascha Baggerman.
Delfzijl – apw (andere politieke werkkring)
IJzebrand Rijzebol (CDA) wordt opvolger van Patrick Brouns als gedeputeerde in de provincie
Groningen. CDA stelt voor geen opvolger aan te wijzen, want dat is te kort voor de herindeling van de
gemeente met Appingedam en Loppersum. Het college van B en W volgt dat voorstel en besluit om
de portefeuille van Rijzebol te verdelen over de andere drie wethouders en de burgemeester.
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Delfzijl – herindelingsverkiezingen – 3 wethouders
Meindert Joostens (ChristenUnie), Jan Menninga (Fractie 2014) en Hans Ronde (VVD) worden
demissionair door de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, die per 1
januari 2021 ontstaat door de fusie van Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
De Wolden – persoonlijk
Jan van ’t Zand (Gemeentebelangen) stopt als wethouder per 1 januari 2021 en gaat met pensioen.
Opvolger, geïnstalleerd op 16 december 2020: Egbert van Dijk (voormalig wethouder in Meppel en
sinds 9 maanden lid van Gemeentebelangen, woonachtig in Ruinen).
Den Haag – azw (andere zakelijke werkkring)
De 45-jarige Boudewijn Revis (VVD), architect van het college in 2018 en het nieuwe college na het
vertrek van de Hart voor Den Haag-wethouders De Mos en Guernaoui, vertrekt. Hij wordt directeur
terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Opvolger: VVD-Tweede Kamerlid en voormalig
Haags raadslid Anne Mulder.
Den Helder – politiek – coalitiebreuk - 1 wethouder, 0 definitief
De Seniorenpartij stapt uit de Helderse coalitie en zegt het vertrouwen op in de eigen wethouder
Remco Duijnker. De coalitie behoudt haar meerderheid maar gaat terug van 22 naar 20 zetels op 31
raadszetels. Beter voor Den Helder, de grootste coalitiefractie, is juist blij met Duijnker. De
Seniorenpartij vindt dat Duijnker weinig tot niets voor de senioren in Den Helder tot stand heeft
gebracht.
Duinker blijft wethouder maar stapt daartoe over naar Beter voor Den Helder. Hij levert in ruil voor
deze oplossing, op verzoek van de coalitie, een deel van zijn salaris in. Volgens CDA-fractievoorzitter
Harmen Krul was het een ontzettend lastig dilemma: "Wij vinden dat een wethouder niet zonder
partij kan functioneren en de ridderlijke weg zou zijn geweest om op te stappen, maar wij gaan daar
niet over."
Dongen – zwangerschapsverlof en azw
Bea van Beers (PvdA) is opnieuw met zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk vervangen door
Maarten Pieters. Van Beers laat weten na 1 maart 2020 niet terug te keren als wethouder. Zij gaat
aan de slag als manager bij ContourdeTwern in de regio Tilburg. Opvolgster: PvdA-fractievoorzitter
Eline van Boxtel, per 1 januari 2020.
Drechterland – persoonlijk
Dirk te Grotenhuis (CDA) stopt na 15 jaar wethouderschap. Hij vindt het na ‘vijftien fantastische
jaren’ goed om te stoppen. Opvolgster: de 37-jarige Simone Visser-Botman (CDA).
Druten – persoonlijk
Michel Lepoutre (Kernachtig Druten) kondigt in de raadsvergadering aan dat hij na veertien jaar
ontslag neemt. Hij stopt in maart 2020. Hoewel de 65-jarige wethouder al een tijdje met het idee
speelt om te stoppen, kwam de aankondiging als een verrassing voor de raad. 'Ik kan een heel
emotioneel verhaal vertellen, maar het is mooi geweest', stelt Lepoutre.
Opvolger: Willy Brink (Kernachtig Druten), die hem Lepoutre eerder verving tijdens diens
ziekteverlof.
Druten – persoonlijk
Sjef van Elk (Dorpslijst Puiflijk/Druten Zuid) stopt na de begrotingsbehandeling in november als
wethouder. Hij vindt het na bijna vijftien jaar als wethouder mooi geweest. Opvolger: Gérard de
Wildt, raadslid van Dorpslijst Horssen.
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Ede – politiek – integriteit - 1 wethouder
Willemien Vreugdenhil (CDA) stapt op nadat zij zich als wethouder heeft bemoeid met de baan van
de ambtenaar met wie ze sinds eind 2019 een relatie heeft. “Willemien heeft onlangs bij
de gemeentesecretaris/directieraad aandacht gevraagd voor de positie van haar partner binnen
de gemeentelijke organisatie’’, aldus Elze Bent, voorzitter van CDA Ede. “Dat had ze niet mogen
doen. Ze heeft haar excuses hierover uitgesproken en aangegeven dat ze niet zo had moeten
handelen. Een bestuurder moet te allen tijde boven iedere twijfel verheven zijn.’’
Volgens Vreugdenhil was er nog een reden voor haar vertrek: sinds het uitbreken van de coronacrisis
is haar draaglast fors toegenomen. “Als alleenstaande moeder van vier kinderen, die plotsklaps
volledig thuiskwamen, het intensiveren in crisisstand van het wethouderschap, maken dat ik mij
genoodzaakt voel, om keuzes te maken.”
Opvolger: de 28-jarige CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans.
Ede – gezondheid, tijdelijk
Hester Veltman (VVD) legt werkzaamheden tijdelijk neer in verband met haar gezondheid. Er is
speekselklierkanker bij haar geconstateerd. De overige collegeleden nemen de werkzaamheden over.
Ede – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Lex Hoefsloot (GroenLinks) verlaat de Edese politiek. Na 2,5 jaar zich “met hart en ziel’’ te hebben
ingezet, is de wethouder samen met de fractie van GroenLinks tot de conclusie gekomen dat zijn stijl
en werkwijze niet voldoende aansluiten op die van de fractie en die van de Edese raad. Volgens de
fractie is “politieke effectiviteit om de doelen te bereiken daardoor niet voldoende gewaarborgd”.
Opvolger: Geert Ritsema, voorzitter van de GroenLinks-afdeling Amsterdam-Oost, woonachtig in
Amsterdam, tevens voormalig wethouder, tot 2018, in Arnhem.
Eemnes – persoonlijk
Sven Lankreijer (PvdA) stopt er mee want met twee wethouders is de druk te hoog: ‘De kwaliteit
staat te zeer onder (tijds)druk’. In 2019 was gepoogd om de coalitie uit te breiden maar daarvoor
was geen meerderheid in de raad.
Opvolgster: Wilma de Boer-Leijsma (PvdA), Statenlid in Utrecht, wat ze opgeeft, en voormalig PvdAfractievoorzitter in Eemnes (2010-2019). Eemnes heeft daarmee voor het eerst sinds 2012 weer een
vrouwelijke wethouder.
Eindhoven – gezondheid
Marcel Oosterveer (VVD) moet, zo meldt hij begin september, rust nemen zodat zijn ogen kunnen
herstellen van een operatie omdat zijn netvlies losliet. Oosterveer verwacht eind oktober terug te
keren. Zijn taken als wethouder financiën worden door het college overgenomen. In november
wordt gemeld dat Oosterveer meer tijd nodig heeft voor herstel. Aanvankelijk neemt collegawethouder Stijn Steenbakkers (CDA) de taken van Oosterveer waar. Maar in december wordt VVDfractievoorzitter Joost de Jong (VVD) voor een periode van 16 weken geïnstalleerd als tijdelijke
vervanger van Oosterveer.
Enschede – opvolger
De 62-jarige June Nods (D66), die lijstduwer op plek 19 was, wordt de opvolgster van Eelco
Eerenberg die wethouder is geworden in Utrecht.
Ermelo – politiek – breuk met burgemeester – 1 wethouder, 0 definitief
Leo van der Velden (SGP) krijgt een aanvaring met burgemeester André Baars en verschijnt twee
maanden lang niet op het werk. Begin september keert Van der Velden terug. Het voltallige college
vergadert achter gesloten deur en zal later vertellen of alles weer koek en ei is. In het najaar blijkt uit
een rapport van prof. Paul Frissen dat de burgemeester zich ‘belerend’ opstelt richting wethouders
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en ‘een dominante bestuursstijl’ hanteert. Burgemeester Baars besluit daarom zijn ontslag in te
dienen.
Geertruidenberg – politiek – verstoorde verhoudingen – 4 wethouders, 1 definitief
John van Vugt (Keerpunt ’74) dient zijn ontslag in nadat de coalitiepartijen Morgen! en Lokaal+ mee
dreigen te gaan met een motie van wantrouwen van D66 en VVD. Van Vugt had zich kritisch
uitgelaten over het naleven van de coronaregels. Keerpunt ’74 trekt daarop de stekker uit de coalitie.
Ook het CDA stapt uit de coalitie. Volgens Keerpunt ’74-fractievoorzitter Albert Smit heeft er een
afrekening plaatsgevonden jegens Keerpunt ’74, de grote winnaar van de raadsverkiezingen in 2018.
Een nieuwe meerderheidscoalitie formeren zit er niet in.
Er wordt gekozen voor een vorm van een zakencollege waarbij de drie overige wethouders door
kunnen gaan: Kevin van Oort (Morgen!), Adriaan de Jongh (CDA) en Mike Hofkens (Lokaal+). “Hen
treft geen blaam”, stelt Eric van Oosterhout (Keerpunt ‘74) in BN De Stem. “We willen geen extra
wethouders met wachtgeldregelingen.” “Een nieuwe coalitie vormen doet nu te veel pijn”, meent
Minie van de Weerd (Morgen!). “Die coalitie kan nooit aan een meerderheid komen. Het is niet meer
aan elkaar te plakken.” Per onderwerp moet naar draagvlak worden gezocht. “We geven de
burgemeester en drie wethouders de gelegenheid om meerderheden te vinden”, stelt Bert van den
Kieboom (Lokaal+). Berrie Broeders (CDA) zit op dezelfde lijn. “We hebben een daadkrachtig en
stabiel bestuur nodig. Zeker omdat de gevolgen van corona nog over ons heen komen en de
jeugdzorg veel geld gaat kosten.”
Geldrop-Mierlo – politiek – breuk met fractie – 1 wethouder, 0 definitief
Rob van Otterdijk (GroenLinks) breekt met zijn GroenLinks-fractie. Hij wijst een verzoeningspoging
van de provinciale GroenLinks-fractie af. De reden voor de breuk: de driekoppige GroenLinks-fractie
stapt uit de coalitie omdat zij zich te veel in een keurslijf gedwongen ziet. De coalitie van DGG, DPM
en CDA – drie bestuurderspartijen volgens de GroenLinks-fractie – houdt een krappe meerderheid
van 13 op 25 zetels. De GroenLinks-fractie vindt Van Otterdijk de beste wethouder.
Van Otterdijk blijft aan als onafhankelijk wethouder, met instemming van de coalitiepartijen.
Gemert-Bakel – persoonlijk
Miranda de Ruiter-van Hoof (CDA) stopt om persoonlijke redenen. “Laten we het erop houden dat ik
nu thuis nodig ben en dat ik daar nu ook wil zijn. Het is een keimoeilijk besluit geweest, maar hoezeer
ik het de afgelopen tijd ook heb geprobeerd: het valt gewoon niet te combineren.” In een brief aan
de gemeenteraad schrijf De Ruiter: “Het wethouderschap is geen baan die je voor de helft kan doen
en dat wil ik ook niet. Ik heb het zes jaar met veel plezier gedaan, maar ik heb het gevoel dat dit nu
de beste keus is.”
Gennep – persoonlijk
Peter Lucassen (SP) stopt in de zomer. Hij bereikte in december de pensioengerechtigde leeftijd en
kampte vorig jaar ook met hartklachten. “Die twee zaken hebben mij doen besluiten het rustiger aan
te gaan doen. Daarom leg ik mijn taak als wethouder neer”, aldus Lucassen, die gedurende zes jaar
Genneps wethouderschap in Nijmegen is blijven wonen, in een verklaring.
Opvolger: SP-raadslid Rob Janssen.
Goes – burgemeester
Derk Alssema (CDA), 33 jaar, wordt burgemeester van Gilze en Rijen. Opvolger: de 29-jarige Joost de
Goffau, voormalig algemeen bestuurslid van het CDJA in Zeeland.
Goes – opvolger
Cees Pille (VVD) wordt geïnstalleerd als opvolger van Loes Meeuwisse die burgemeester van NoordBeveland is geworden in december 2019.
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Goirle – gezondheid
Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle) treedt af vanwege gezondheidsredenen, terwijl er politieke
problemen zijn met het functioneren van de wethouder waardoor de coalitie onder druk staat.
Opvolgster: Liselot Franssen (fractievoorzitter Lijst Riel Goirle).
Grave – politiek – 3 wethouders, 1 definitief
De coalitie klapt uit elkaar vanwege een conflict over de herindeling tot de nieuwe gemeente Land
van Cuijk. Het CDA wil niet meer meewerken aan een zelfstandig Grave. “Het is niet realistisch, een
geïsoleerde gemeente Grave is onverstandig”, zegt CDA-fractievoorzitter Alex van Megen. Volgens
LPG-fractievoorzitter Astrid Bannink is een zelfstandig Grave het beste voor alle inwoners. Zij verwijt
het CDA een schending van het bestuursakkoord waarin de afspraak staat dat LPG en CDA in de
huidige periode 2018-2022 geen voorstellen zullen steunen die betrekking hebben op de
vorming/herindeling tot één Land van Cuijk. “Er is een vertrouwensbreuk ontstaan en een
bestuurlijke samenwerking met het CDA is niet meer mogelijk’, concludeert Bannink.
Ben Peters (CDA) stapt op. Er komt een nieuwe coalitie van LPG en VVD, gesteund door Keerpunt
2010. Nieuwe wethouder wordt: Theo Lemmen (VVD) uit Escharen. Rick Joosten (LPG) en Anja
Henisch (LPG) gaan door als wethouder.
Grave – gezondheid
Rick Joosten (Lokale Partij Grave) is al enige maanden ziek wanneer eind augustus bekend wordt dat
de voormalige Venrayse wethouder, de 65-jarige Ike Busser op 1 september tot zijn opvolger wordt
benoemd.
Groningen – azw
Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), 34 jaar en wethouder sinds 2014, verlaat na dertien jaar de
Groningse gemeentepolitiek. Hij wordt landelijk programmadirecteur ‘Geweld hoort nergens thuis’,
van de ministeries van Justitie en VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
waardoor hij moet verhuizen naar het westen.
Opvolgster: Tweede Kamerlid Isabella Diks (GroenLinks), tevens voormalig wethouder in
Leeuwarden.
Gulpen-Wittem – politiek – verstoorde verhoudingen – 3 wethouders, 2 definitief
De coalitie van Balans en PRO komt ten val nadat Balans het vertrouwen opzegt in PRO.
Fractievoorzitter Frans Derksen van Balans heeft de coalitie opgeblazen, omdat PRO volgens hem
dinsdagmiddag achter zijn rug om een persbericht de wereld in heeft geslingerd waarin PRO aankaart
op zoek te gaan naar een extra politieke partner om de coalitie te verbreden.
Samen bezaten PRO en Balans 7 zetels in de 15-koppige gemeenteraad. De coalitie is haar
meerderheid kwijtgeraakt, nadat raadslid Ineke van der Laan in oktober 2019 uit de PRO-fractie
stapte.
Er komt een nieuwe coalitie gevormd door CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie Van der Laan.
Met nog anderhalf jaar te gaan tot de raadsverkiezingen komt er geen drastisch nieuw beleid, ook
omdat Gulpen-Wittem krap bij kas zit. Als gevolg van de breuk eindigt het wethouderschap voor
Marion van der Kleij en Guido Houben (beiden PRO). Opvolgers zijn: Jos Hendriks (CDA) en Piet
Franssen (Fractie Franssen). Jos Last (Balans en Fractie van der Laan) wordt opnieuw wethouder.
Haaren – herindeling – 4 wethouders
Carine Blom-Kerstens (Progressief 96), Martin Vromans (CDA), Adrienne Verschuren (Progressief 96)
en Harry van Hal (CDA) worden demissionair als gevolg van herindelingsverkiezingen. Haaren wordt
opgeheven als zelfstandige gemeente, per 1 januari 2021, en verdeeld over Boxtel, Oisterwijk en
Vught. Ook gaat een deel naar Tilburg.
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Haarlem – persoonlijk
Merijn Snoek (CDA), verantwoordelijk voor financiën, stapt op, zo heeft hij per email aan de raad
bekend gemaakt. Snoek geeft aan dat het tijd is om zijn plek af te staan iemand met frisse energie.
Snoek was 12,5 actief in de gemeentepolitiek. Hij is wethouder sinds 2014. Opvolger: het in Haarlem
woonachtige Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) die bezig is zijn tweede termijn als Kamerlid af te
ronden.
Haarlem – gezondheid
Jur Botter (D66) legt tijdelijk om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden neer. Hij hoopt na een
paar weken ziekteverlof volledig hersteld te zijn.
Haarlemmermeer – opvolging
Johan Rip, fractievoorzitter HAP, wordt opvolger van Ap Reinders die tot burgemeester is
voorgedragen in Stichtse Vecht (zie 2019).
Harlingen – apw
Hein Kuiken (PvdA) wordt opvolger van Sjoerd Feitsma (PvdA) in Leeuwarden die is gestopt vanwege
een overstap naar het platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Opvolger:
voormalig PvdA-raadslid Erik de Groot.
Heemskerk – politiek – financiële verantwoordelijkheid 1 wethouder
Marieke van Dijk (D66) stapt in een Zoom-raadsvergadering op omdat een ruime meerderheid van de
raad tegen de verhoging van de ozb heeft gestemd. “We hebben een goede begroting ingediend’’,
zegt Van Dijk in de digitale vergadering. “U trekt het werk van het college en de ambtenaren in
twijfel, met name twee partijen. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veranderde
begroting.’’ Haar taken worden verdeeld over de overige collegeleden. Er komt dus geen opvolger.
Heerenveen – burgemeester
De 41-jarige Hans Broekhuizen (CDA) wordt na 6,5 jaar wethouderschap burgemeester van
Twenterand. De Overijsselse gemeente had een bijzondere selectieprocedure. Zo moesten
kandidaten eerst een potje dammen tegen de sportwethouder, schrijft de krant Tubantia. Later
moest Broekhuizen onder meer een nieuwjaarsspeech schrijven en vertellen hoe hij zou reageren als
er ineens een cameraploeg voor de deur zou staan. Hij slaagde ‘met vlag en wimpel’ voor de tests,
aldus de krant. Opvolgster: het 42-jarige CDA-raadslid Hedwich Rinkes.
Heerlen – azw
Frank Simons (Ouderenpartij Heerlen) wordt raadsgriffier in Simpelveld.
Opvolger: OPH-raadslid Loek Damen, voormalig wethouder van 2002-2006 en raadslid vanaf 1983,
en later vanaf 2006.
Heiloo – politiek – breuk in eigen fractie – 1 wethouder
Fred Dellemijn (Heiloo 2000) stapt met onmiddellijke ingang op nadat zijn partij enkele minuten
eerder de coalitie heeft verlaten. Aanleiding: de coalitie is de meerderheid kwijt omdat oudHeiloo2000-fractievoorzitter Konijn is overgestapt naar oppositiepartij Heiloo Lokaal. Geen opvolger.
Portefeuille van Dellemijn wordt verdeeld onder de overige collegeleden.
Helmond – burgemeester
Jos van Bree (VVD) wordt burgemeester van Geldrop-Mierlo. Opvolger: VVD-raadslid Serge van de
Brug.
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Helmond – gezondheid, tijdelijk
Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) heeft corona opgelopen. Hij blijft thuis, zijn taken worden door zijn
collega’s waargenomen.
Hendrik Ido Ambacht – einde interimschap
Patrick van der Giessen (CDA) stopt omdat Steven van Die (CDA) na ruim zeven maanden ziekteverlof
weer volledig terugkeert als wethouder sociaal domein, onderwijs en sport.
Het Hogeland – politiek – projectverantwoordelijkheid - 1 wethouder
Hammannus Blok (ChristenUnie) treedt af vanwege een miljoenentegenvaller voor de bouw van de
multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum. De raad had veel kritiek op het proces rondom
het project. Er was een tekort van 9,3 miljoen euro voor het gebouw waarin twee scholen, een
verzorgingshuis, kinderopvang en een sporthal zouden komen. Ook voelde de raad zich niet goed bij
het proces betrokken. Opvolger: het 59-jarige raadslid Theo de Vries uit Leens in Het Hogeland.
Heumen – politiek – verstoorde verhoudingen - 4 wethouders, 1 definitief
Leo Bosland (GroenLinks) wordt weggestuurd nadat CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf het
vertrouwen in coalitiepartner GroenLinks en wethouder Leo Bosland opzegt. Het ontbreekt aan
vertrouwen in een inhoudelijke samenwerking. Na deze verklaring geven Maarten Schoenaker (CDA),
René Waas (VVD) en Frank Eetgerink (D66) hun functie op. Leo Bosland overweegt een vertrek maar
wil het verloop van de raadsvergadering afwachten. Op voorstel van Harry Smeets (VVD) wordt tegen
Schoenaker en Bosland een motie van wantrouwen ingediend. Nul raadsleden stemmen voor het
vertrek van Schoenaker, dertien voor het vertrek van Bosland. Na deze stemming blijven Schoenaker,
Waas en Eetgerink op hun post. Bosland gaat zich beraden maar wanneer de raad duidelijk maakt
dat hij kan kiezen tussen zelf opstappen of een ontslagbesluit, kiest hij eieren voor zijn geld en
vertrekt. Opvolgster: Ans Stunnenberg (PvdA).
Hillegom – burgemeester
Fred van Trigt (CDA) wordt burgemeester van Zoeterwoude. Het college van Hillegom gaat na zijn
vertrek verder zonder vervanger; de taken van Van Trigt worden overgenomen door de drie
wethouders die overblijven en door burgemeester Arie van Ek.
Hilvarenbeek – persoonlijk
Guus van der Put (partijloos) legt per direct om persoonlijke redenen het wethouderschap neer.
Taken worden voorlopig onder de andere collegeleden verdeeld. Er komt een open
sollicitatieprocedure, zoals na de raadsverkiezingen in 2018 voor alle drie de wethoudersposten.
Opvolger: de voormalige Somerense wethouder Leon van de Moosdijk.
Hilversum – politiek – projectverantwoordelijkheid - 1 wethouder
Jan Kastje (GroenLinks) legt zijn taken neer. Het college is verrast en betreurt zijn besluit. Na tien jaar
ervaart Kastje afnemende steun om zijn ambities waar te maken: ‘Zowel voor mijzelf als voor
Hilversum is dat niet goed. Ik treed daarom terug als wethouder van Hilversum. In het pijnlijke besef
dat ik mijn collega’s verlaat in een moeilijke tijd.’ Directe aanleiding: de afnemende steun voor zijn
voorstel voor een klimaatneutraal raadshuis. De raad was uitermate kritisch op het plan van Kastje
om het raadhuis te verduurzamen, maar ook op hoe dat plan tot stand was gekomen. Zelfs zijn eigen
partij steunde een amendement van de VVD waardoor het plaatsen van een warmtepomp op de
lange baan werd geschoven.
Opvolger: Bart Heller (GroenLinks), inwoner van Hilversum, voormalig wethouder in de jaren ’90 in
Hilversum en ex-gedeputeerde van Noord-Holland.
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Hilversum – politiek – bestuursstijl – 1 wethouder
Wimar Jaeger (D66) stopt omdat het tijd is voor een nieuwe horizon. Tevens stelt hij dat het
wethouderschap een te zware wissel heeft getrokken op zijn privéleven. Jaeger doelt onder meer op
telefonische bedreigingen aan hem en scheldkanonnades op social media aan hem en zijn
familieleden. Uit welke hoek de bedreigingen komen wil Jaeger niet zeggen. Hij deed aangifte in 2019
en de politie heeft de zaak nog in onderzoek. Op de publieke tribune van het raadhuis in Hilversum
kwam het in september tot een handgemeen tussen tegenstanders van Jaeger en zijn familie. Dat
gebeurde tijdens het debat met de gemeenteraad over de uitkomsten van een integriteitsonderzoek
naar de wethouder.
Opvolger: Gerard Kuijpers, oud-wethouder van Zandvoort.
Hoogeveen – politiek – verstoorde verhoudingen - 4 wethouders, 4 definitief
De tussentijds aangetreden Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stapt al na negen maanden op.
De overige drie wethouders willen blijven tot groot onbegrip van de oppositie. Aanleiding van de
crisis: het CDA had er geen vertrouwen meer in dat het huidige college de financiële problemen kan
oplossen. Het CDA stoort zich aan de suggestie dat Hoogeveen aan de rand van de afgrond staat
‘omdat er in het verleden geld over de balk is gegooid’.
Het gehavende college verzoekt de raad om een externe verkenner in te stellen die na de zomer met
‘een breed gedragen en nieuw collegeakkoord moet komen’. De raad laat twee
informateurs/verkenners onderzoek doen naar de mogelijkheid van een zakencollege of
minderheidscollege. De huidige wethouders blijven op hun post, maar enkele dagen later stapt Erwin
Slomp (Gemeentebelangen) per direct op.
Om de politieke, bestuurlijke en financiële crisis te bezweren stapt Hoogeveen over op een
zakencollege met vier nieuwe wethouders. Volgens de beide informateurs, Johan Baltes en Sandra
Korthuis, is dat de wens van bijna de gehele raad. Behalve een zakencollege met vier nieuwe
wethouders moet de gemeente een sluitende meerjarenbegroting voor elkaar boksen. Hoogeveen
verkeert in financieel zwaar weer en moet de komende jaren miljoenen ‘vinden’ om de tekorten weg
te werken.
Er komt een zakencollege met de volgende wethouders:
Jan Zwiers, die na zeven maanden algemeen directeur bij FC Emmen, overstapt naar Hoogeveen
waar de oud-wethouder van Coevorden niet op de winkel hoeft te passen.
Janita Tabak, voormalig wethouder (2011-2014) in Kampen, Overijssel, en nu raadslid in Kampen.
Werner ten Kate, wethouder van 2007-2013 in Lansingerland en vijf jaar waarnemend burgemeester
in Giessenlanden en op voor zijn benoeming tot wethouder werkzaam als programmamanager
energie bij de Provincie Drenthe.
Derk Reneman, die wethouder was in Haarlemmermeer (2014-2019), momenteel in te huren als
bestuurder.
De demissionaire wethouders Erik Giethoorn (CDA) en Gert Vos (ChristenUnie) nemen na de
benoeming van het zakencollege op 8 oktober 2020 afscheid.
Horst aan de Maas – burgemeester
Bob Vostermans (CDA) wordt burgemeester van Beesel. Opvolger: CDA-Statenlid en voormalig
raadslid in Horst aan de Maas, de 39-jarige Rudy Tegels.
Houten – politiek – projectverantwoordelijkheid - 1 wethouder
Jana Smith (ChristenUnie), verantwoordelijk voor gezondheid, zorg en welzijn, jeugd en kunst en
cultuur neemt per direct ontslag. Een week eerder was er een aanvaring tussen de wethouder en de
raad over de Sociale Koers, een nota die onder haar verantwoordelijkheid in samenwerking met
ambtenaren, maatschappelijke partners en inwoners tot stand was gekomen. Na een langdurige en
pittige vergadering werd de wethouder verzocht haar huiswerk opnieuw te doen en met een plan te
komen waarin de kaders, doelstellingen en de te maken financiële keuzes beter zijn omlijnd. Smith
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constateert na de raadsvergadering dat er te weinig politieke steun is voor haar werkzaamheden als
wethouder en treedt af.
Opvolger: de 54-jarige Jan Overweg (ChristenUnie) uit Elst, voormalig wethouder in Leusden (20142018) en als landelijk projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkzaam bij
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie voor het
ministerie van VWS.
Houten – azw
Herman Geerdes (VVD) stopt na tien jaar wethouderschap. Hij gaat per 1 mei aan de slag als adviseur
bij Dietz Strategie & Communicatie in Utrecht. Opvolger: Sander Bos, wethouder in West Maas en
Waal.
IJsselstein – burgemeester
Bernd Roks (VVD) wordt burgemeester in Halderberge. Opvolgster: het voormalige Utrechtse VVDraadslid Eveline Schell, die al zeven jaar in IJsselstein woont.
Kapelle – politiek – verstoorde verhoudingen - 1 wethouder
Evert Damen (CDA) stapt op. Hij wijt dat aan zijn gezondheid en de politiek bestuurlijke verhoudingen
binnen de gemeente. ‘Het zou meer moeten gaan om inhoud en gezamenlijke inzet en minder om
het politieke spel”, aldus Damen die vorig jaar enige tijd wegens ziekte afwezig was en toe vervangen
werd door Siwart Mackintosh (CDA) die opvolger wordt van de opgestapte Damen.
Koggenland – burgemeester
Caroline van de Pol (VVD) wordt burgemeester van Terschelling. Opvolger: Jan Houtenbos (VVD),
tijdelijk wethouder voor 12 uur in Beemster en raadslid Rosalien van Dolder (VVD).
Krimpen aan den IJssel – opvolging coalitiebreuk, gezondheid
Na de coalitiebreuk in het najaar van 20129 mislukt een eerste informatiepoging van Tjerk Bruinsma,
oud-burgemeester van Leerdam en Vlaardingen. Bruinsma stelt een nieuwe coalitie voor van SGP,
CDA, ChristenUnie en opnieuw VVD en Stem voor Krimpen. Maar de lucht tussen Stem voor Krimpen
en VVD is nog steeds niet geklaard.
Bruinsma wordt vervolgens informateur voor de vorming van een coalitie zonder de twee grootste
partijen (Leefbaar Krimpen en Stem voor Krimpen) bestaande uit: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA,
ChristenUnie en PvdA).
Kirsten Jaarsma (Stem voor Krimpen) maakt begin juni bekend ontslag te nemen. Zij moet haar
gezondheid prioriteit geven, zegt zij in haar ontslagbrief.
Na ruim een half jaar is er een nieuwe coalitie met een nieuw college. De nieuwe coalitie bestaat uit
zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA. Anthon Timm (VVD) wordt
opnieuw wethouder in een college met drie nieuwelingen: Coen Derickx (PvdA), Wubbo Tempel
(CDA) en Hugo van der Wal (SGP). Voor Arjan Neeleman (D66) en John Janson (Leefbaar Krimpen) is
het definitief einde oefening.
Landerd – azw
Moritz Böhmer (Progressief Landerd) stopt omdat hij per 1 augustus 2020 manager wordt bij de
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Hij vindt dat er aanleiding is om deze stap te maken nadat
de keuze is gemaakt voor het samengaan van Landerd met Uden tot een nieuwe gemeente
Maashorst.
Opvolger: de voormalige wethouder van de voormalige gemeente Veghel, de 67-jarige Riny van
Rinsum.
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Landerd – gezondheid
Ben Brands (Maashorst Vooruit) wordt in het weekend voor Kerst met Corona opgenomen in het
ziekenhuis. Er worden geen mededelingen gedaan over de ernst van de aandoening. De portefeuille
van Brands wordt overgenomen door collega Hans Vereijken.
Landsmeer – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Richard Quakernaat (VVD) stapt in januari op na een unaniem aangenomen motie van treurnis,
ingediend tijdens de raadsvergadering van 19 december 2019 door D66 en ook gesteund door de
VVD. Volgens de raad voerde de wethouder slecht uit wat hem werd opgedragen. Quakernaat
beloofde beterschap maar besluit een maand later toch de handdoek te gooien.
De procedure voor een nieuwe wethouder was in 2018 een gezamenlijke procedure door de raad. En
ook nu draagt de gemeenteraad in gezamenlijkheid de nieuwe wethouder voor.
Opvolger: Erik Heinrich, voormalig wethouder in Renkum (2004-2018).
Lansingerland – apw
Albert Abee (CDA) wordt CDA-wethouder in Westland als opvolger van de opgestapte CDAwethouder Karin Zwinkels. Opvolger: Jan-Willem van den Beukel (CDA), seniormanager bij
PriceWaterhouseCoopers en inwoner van Lansingerland.
Laren – politiek – bestuursstijl – 1 wethouder
Karin van Hunnik (Larens Behoud), wethouder sociaal domein, stopt per direct. In haar ontslagbrief
laat ze weten dat ze 'de afgelopen week naar aanleiding van recente gebeurtenissen' over haar
wethouderschap heeft nagedacht. Ze schrijft dat: "Het voor mij nogmaals duidelijk werd dat er sinds
mijn benoeming tot wethouder niet alleen zaken waren gerealiseerd, mijn ervaring in de te vervullen
rol is gegroeid, maar zich tevens scherp heeft afgetekend wat in de huidige setting haalbaar is."
Opvolger: Jan van den Dungen, voormalig wethouder in en uit Eemnes.
Leeuwarden – politiek – projectverantwoordelijkheid – 1 wethouder
Harwil van Gelder (PAL/GroenLinks) neemt ontslag. Hij was verantwoordelijk voor de omvorming van
de WMO maar kreeg op zijn plannen en werkwijze. Ruim een jaar geleden werden zijn plannen
afgekeurd door de raad. Vanaf dat moment moest hij de raad iedere twee weken informeren over de
vorderingen. Hij overleefde dit keer een motie van wantrouwen, maar twee collegepartijen, CDA en
D66, twijfelden of zij deze motie zouden steunen. Zij deden dat niet, maar het leidde er wel toe dat
Van Gelder in zijn ontslagbrief aan burgemeester Sybrand Buma constateert dat er in de coalitie
“onvoldoende draagvlak is voor mij om effectief als bestuurder te kunnen opereren.”
Opvolger: Bert Wassink, burgemeester in Terschelling die begin januari heeft aangegeven zich niet
herbenoembaar te stellen voor een tweede termijn. Hij was griffier en gemeentesecretaris in
Veendam en raadslid en wethouder in Aa en Hunze.
Leeuwarden – azw
Sjoerd Feitsma (PvdA), de langstzittende wethouder in de Friese hoofdstad, stopt want hij wordt
directeur van het Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector.
Feitsma is wethouder sinds 2014.
Opvolger: Hein Kuiken, PvdA-wethouder in Harlingen.
Leiderdorp – opvolging na coalitiebreuk
De coalitie kwam in het najaar van 2019 ten val omdat de Lokale Partij Leiderdorp het vertrouwen
opzegde in coalitiepartners VVD en CDA na onenigheid over de snelheid op de Oude Spoorbaan. In
het begin van het nieuwe jaar wordt de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Daan Binnendijk (CDA) en
Willem Joosten (VVD) keren terug. D66 schuift aan met Rik van den Woudenberg als nieuwe
wethouder. Martine de Bas (LPL) vertrekt definitief uit Leiderdorp, tot haar teleurstelling na een
demissionair wethouderschap van twee maanden.
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Leidschendam-Voorburg – uitbreiding
GroenLinks gaat in Leidschendam-Voorburg meebesturen. GroenLinkser Floor Kist wordt wethouder
voor Wonen, Welzijn en WMO. De coalitie van CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie-SGP had slechts een
meerderheid van een zetel in de raad. De gemaakte coalitieafspraken blijven onveranderd. 'Met de
toetreding van GroenLinks tot de bestaande coalitie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor deze
en andere maatregelen die nodig zijn om onze gemeente verstandig door de coronatijd te leiden',
aldus een verklaring van de coalitiepartijen.
Lelystad – politiek – verstoorde verhoudingen /overlijden – 5 wethouders, 4 definitief
Elly van Wageningen (ChristenUnie) dreigt een motie van wantrouwen wegens het niet-informeren
van de raad over de uitbreiding van de afvalstort te krijgen maar Inwonerspartij Lelystad kondigt aan
het begin van de bewuste raadsvergadering aan uit de coalitie te stappen en voor de oppositie te
kiezen.
De aanleiding is de impact waardoor de Inwonerspartij zegt niet meer de belangen van de stad en de
inwoners in de coalitie te kunnen behartigen. Van Wageningen zou wethouder Rentenaar
(Inwonerspartij) hebben willen verwijten dat deze als eerstverantwoordelijke de informatie over de
stortplaats niet zou hebben gedeeld.
Leefbaar Lelystad kondigt een motie tot ontslag van Rentenaar aan omdat zijn positie onduidelijk is.
Vervolgens biedt Van Wageningen haar ontslag aan en trekt de ChristenUnie zich terug uit de
coalitie.
Rentenaar die thuis herstelt vanwege een hartinfarct neemt niet lang daarna ontslag omdat zijn
partij zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. ‘Ik zag er naar uit om na mijn ziekteverlof terug te
keren als wethouder’, schrijft hij in zijn ontslagbrief aan de gemeenteraad. Zover komt het niet, want
de Inwonerspartij is enkele weken geleden uit de coalitie gestapt. ‘Hierbij is het gebruikelijk dat je
daar als wethouder de consequentie aan verbindt om op te stappen’, concludeert Rentenaar.
VVD, PvdA, SP en D66 gaan verder als minderheidscoalitie en willen zoveel mogelijk samenwerken
met de andere partijen in de raad op basis van inhoud en gaan op zoek naar een extra wethouder.
Na enkele maanden zoeken, informeren en formeren komt er een nieuw college met een groot
aantal partijen, waaronder Leefbaar, Inwonerspartij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen. Als
gevolg daarvan eindigt ook het wethouderschap van D66-wethouder Peter Schot.
Behalve Janneke Sparreboom (VVD), die doorgaat, komen Jack Schoone (Leefbaar Lelystad), Luc
Baaten (Inwonerspartij) en Madelon van Noort (Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen) op de
wethoudersstoelen. John van den Heuvel (SP) overlijdt kort daarvoor waardoor de SP op zoek moet
naar een nieuwe kandidaat. Opvolger van Van den Heuvel wordt de 29-jarige David de Vreede,
voorzitter van de SP in Almere en oprichter en directeur van een bedrijf in de luchtzuiveringstechniek
en tevens voorzitter van het Expertisecentrum Asbest & Vezels. Hij wil SP-voorzitter blijven in
Almere.
Leudal – gezondheid
Arno Walraven neemt na ruim twintig wethouderschap afscheid. Hij stopt om gezondheidsklachten
als wethouder van Leudal per 1 januari 2021.
Loppersum – herindeling – 3 wethouders
Bé Schollema (PvdA & GroenLinks), Pier Prins (CDA) en Rudi Slager (ChristenUnie) worden
demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Eemsdelta,
waardoor Appingedam, Delfzijl en Loppersum ophouden te bestaan als zelfstandige gemeente.
Maassluis – opvolger
Sjef Evers (VVD) wordt opvolger van Gerard van der Wees (VVD) die eind december 2019 de
handdoek in de ring gooide. Evers was eerder al drie jaar wethouder in Maassluis.
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Maastricht – politiek – coalitiebreuk – 1 wethouder
Mara de Graaf (SP) dient haar ontslag in en haar partij stapt uit de coalitie omdat het stadsbestuur te
veel bezuinigt op de zorg. De VVD wil alleen op zorg besparen, GroenLinks en SP niet. De
bezuinigingsvoorstellen zijn voor De Graaf onacceptabel.
We hebben met groeiende verbazing gekeken naar de keuze van het college, die botst met de
kernwaarden van onze partij,” zegt SP-fractievoorzitter Ariane Schut. „Hiermee heeft het college
gekozen om niet te gaan voor een sociale stad. Mara heeft haar portefeuille met veel eer en geweten
vertegenwoordigd en de belangen voor alle Maastrichtenaren behartigd. Daar zijn wij haar zeer
erkentelijk voor.”
De coalitie houdt een ruime meerderheid ondanks het vertrek van de SP, maar na de zomer komt er
toch een nieuwe wethouder: de partijloze Anita Bastiaans wordt voorgedragen door CDA, Senioren
Partij Maastricht, GroenLinks, D66 en VVD. Bastiaans was leidinggevende en manager in de zorg en
publieke sector.
Meerssen – einde interimschap respectievelijk gezondheid
Remco Vertommen (PGM Het Origineel) wordt voor een tweede periode van drie maanden
benoemd tot vervanger van Luc Volders (PGM Het Origineel), die is ziek nadat hij in september 2019
is getroffen door een hersenbloeding. Na de zomer dient Volders formeel zijn ontslag in. Er komt
geen vervanger.
Meerssen – politiek – breuk met raad/herindeling - 3 wethouders, 3 definitief
Jan Gulikers (Brug-M), Paul Sanders (Kijk!) en Marly Heusschen (CDA) stappen op als de
gemeenteraad een motie van wantrouwen heeft ingediend.
Aanleiding was een eerdere weigering door de wethouders een motie uit te voeren die een
meerderheid van de gemeenteraad een week eerder had aangenomen. In die motie eiste de raad het
maken van een begroting zonder te koersen op een door de wethouders gewenste herindeling met
Maastricht. De raad wil hooguit ambtelijke samenwerking met de grote buur. Maar volgens de
wethouders heeft de gemeente Maastricht de deur dicht gegooid voor ambtelijke samenwerking en
dus was er sprake van een nieuwe situatie.
Een raadsmeerderheid toont geen genade. Wethouder Jan Gulikers sprak over het vereffenen van
openstaande rekeningen en rancune door raadsleden. CDA-wethouder Marly Heusschen, mede door
haar eigen partij weggestuurd, noemde de hang naar zelfstandigheid van de gemeente een "ideefixe". Wethouder Paul Sanders zei dat de raad een financiële, ambtelijke en bestuurlijke crisis heeft
veroorzaakt. De wethouders noemen een herindeling, waartegen de raad zich verzet, onvermijdelijk.
Het wegsturen van de wethouders leidt er volgens Gulikers toe, dat straks het achtste college sinds
2007 in vier raadsperiodes aantreedt waarbinnen tussentijds ook nog de nodige
wethouderswisselingen plaatsvonden. "Het ontbreken van politieke bestuurskracht wordt vanavond
bewezen", zei hij.
In november worden op initiatief van Lokaal DNA, CDA, Kijk! en Focus twee nieuwe wethouders
geïnstalleerd: oud-wethouder van Roermond, Gerard IJff en oud-waterschapsbestuurder Rein
Dupont uit Oostrum. De wethouders-van-buiten moeten zorgen voor bestuurlijke rust.
De vier fracties werken sinds ruim drie weken aan het maken van een sluitende begroting en zijn op
zoek gegaan naar nieuwe wethouders. Eerder werd al bekend dat de vier de principiële keuze
hadden gemaakt om te kiezen voor wethouders van buitenaf. Daarmee wilden ze de rust
terugbrengen in de Meerssense politiek.
Meppel – azw
Roelof Pieter Koning (VVD) keert terug naar Rijkswaterstaat. Na zes jaar wethouderschap wordt hij
districtshoofd voor Drenthe en Groningen van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de
bereikbaarheid van Noord-Nederland. Opvolger: het 26-jarige VVD-raadslid Robin van Ulzen.
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Midden Delfland – overlijden
Hans Horlings (CDA) overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Opvolger: de 60-jarige Frank ten
Have, voormalig wethouder in Voorschoten in de jaren ’90.
Midden-Drenthe – politiek – projectverantwoordelijkheid - 1 wethouder
Anique Snijders (VVD) neemt ontslag vanwege fouten die zijn gemaakt rondom de aanleg van de
rotonde langs de A28 en bij de geluidsmuur in Spier. “Een lastige beslissing die ik met pijn in het hart
heb gemaakt”, zegt Snijders. “In het debat van afgelopen donderdag heb ik verantwoordelijk
genomen voor de gang van zaken rondom de entree van Beilen. Ik heb mijn excuses aangeboden
voor het feit dat ik de raad onvoldoende in dat proces heb meegenomen. Door het verloop van het
debat en de gesprekken die daarna zijn gevoerd, voel ik geen goede basis meer om verder te gaan als
wethouder.”
Opvolger: Jan Batelaan (VVD) uit Zuidbroek, DB-lid van het Waterschap Hunze en Aa’s, voormalig
wethouder in Menterwolde.
Moerdijk – persoonlijk
Thomas Zwiers (VVD), die te maken heeft met enkele lastige hoofdpijndossiers, waaronder de
kostenoverschrijding op de begraafplaats Zevenbergen, stopt er na zes jaar mee. De 40-jarige
wethouder is toe aan een nieuwe uitdaging en begint een adviesbureau op het gebied van ‘publieke
sector en zorg’ en wordt daarmee zelfstandig ondernemer.
Opvolger: VVD-fractievoorzitter Danny Dingemans, die voor een dag in de week docent sociale
wetenschappen aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg zou willen blijven.
Montferland – gezondheid
Wim Sinderdinck (Lokaal Belang Montferland) legt zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen
tijdelijk neer. Onlangs kwam Sinderdinck nog onder vuur te liggen, omdat de gemeente de indicatie
voor huishoudelijke hulp wilde intrekken bij inwoners die tijdens de coronacrisis geen huishoudelijke
hulp meer willen ontvangen. Dit leidde zelfs tot een motie van wantrouwen door de
oppositiepartijen in de gemeenteraad en Kamervragen aan minister Hugo de Jonge. Sinderdinck
bevestigt de intentie, maar weerspreekt dat de aanvraagprocedure opnieuw moet worden
doorlopen.
Tijdens de afwezigheid van Sinderdinck wordt zijn portefeuille overgenomen door de overige
collegeleden. Na de zomer treedt Jan van Halteren (LBM) als opvolger aan. Van Halteren is
fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland en was wethouder in de voormalige gemeente
Bergh, dat in 2005 opging na de fusie met Didam tot de gemeente Montferland.
Mook en Middelaar – einde interimschap
Pepijn Baneke (GroenLinks), tijdelijke vervanger van Susan Doorenbos (GroenLinks), wordt
definitieve opvolger van Doorenbos, die moest vaststellen dat het niet meer mogelijk is na haar
hersenbloeding vorig jaar om goed te herstellen en volledig terug te keren.
Nederbetuwe – azw
Hans Keuken (SGP) heeft de raad per brief laten weten dat hij stopt als wethouder en dat hij kiest
voor een baan in het bedrijfsleven. Daarmee komt een einde aan een periode van ruim 13 jaar dat
Keuken zich heeft ingezet voor de lokale overheid, waarvan 11 jaar als wethouder. Keuken schrijft in
zijn brief dat er een nieuwe kans op zijn pad is gekomen dat hij niet kon laten liggen. Het bedrijf waar
hij voor gaat werken is een grote onderneming uit Kesteren waar hij zijn opgedane ervaring prima tot
uiting kan brengen, zo meldt hij.
Opvolger: de 45-jarige Marien Klein, vermogensbeheerder bij een bank, bestuurslid SGP-afdeling
Nederbetuwe en campagneleider voor de SGP bij de laatste drie verkiezingen.
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Nederweert – overleden
Henk Cuijpers (JAN), 57 jaar, is na een kort ziekbed overleden. Hij was geen corona patiënt.
Opvolger: Carla Dieteren, partijvoorzitter van JAN, tevens voormalig fractievoorzitter van JAN en
(in)formateur van de coalitie van JAN met Nederweert Anders en D66 in 2018 en sindsdien voorzitter
van het coalitieoverleg. Dieteren is werkzaam bij de provincie Limburg als interim hr-manager en
coördinator van de implementatie van de Omgevingswet.
Nieuwkoop – gezondheid
Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop), uit Hazerswoude-Rijndijk en voormalig PvdA-lijsttrekker
in Alphen aan den Rijn, is per direct opgestapt om gezondheidsredenen.
Opvolger: het Noordwijkse raadslid van de fractie PUUR en ex-wethouder, Gerben van Duin.
Nijmegen – gezondheid
Renske Helmer-Englebert (SP) stapt per 1 september op omdat zij meer tijd nodig heeft om te
herstellen van borstkanker. “Ik stop met pijn in mijn hart, maar de stad verdient een wethouder die
zich voor 100 procent kan inzette”, aldus de 50-jarige wethouder.
Opvolgster: het 36-jarige SP-raadslid Petra Molenaar, docent maatschappijleer in het middelbaar
onderwijs en decaan.
Nijmegen – gezondheid
Bert Frings (64, GroenLinks) moet stoppen vanwege zijn gezondheid. Hij was al enkele maanden ziek
en zou in januari weer beginnen. “Mijn cardioloog zei dat ik alvast wat dingen mocht gaan doen, als
ze maar niet stressvol zijn. Wethouder zijn hoort daar niet bij”, aldus Frings die verantwoordelijk is
voor de decentralisatie van de zorg. Hij stopt per 1 maart 2020. Zijn taken waren al overgenomen
door D66-wethouder Grete Visser.
Noordwijk – politiek – vertrouwensbreuk met eigen fractie - 1 wethouder
Henri de Jong (CDA) geeft er de brui aan. Hij stapt per direct op omdat hij onvoldoende vertrouwen
voelt vanuit zijn eigen achterban. De Jong was tot de fusie wethouder in Noordwijkerhout en wilde
een wethouder zijn voor Noordwijkers, Zilkers en Noordwijkerhouters. “Ik denk dat ik nooit een
eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden.” Opvolger: CDAfractievoorzitter Theo Alkemade.
Nuenen – persoonlijk
Hetty Tindemans (onafhankelijk wethouder, lid van GroenLinks) vertrekt als wethouder. Ze kan niet
meer de energie opbrengen om haar taken goed te vervullen
Nunspeet – azw
Gert van den Berg (ChristenUnie) wordt na negen jaar wethouderschap na de zomer manager jeugd
GGZ & WMO bij de Dimence Groep. Opvolger: Pieter Teeninga (ChristenUnie) voormalig wethouder
in Harderwijk gedurende een periode van 11 jaar.
Oegstgeest – politiek – coalitiebreuk – 3 wethouders, 0 definitief
Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) biedt zijn ontslag aan omdat het voorstel over wonen in en
rond het kasteel op het landgoed Endegeest is verworpen. De VVD geeft geen steun, waardoor de
coalitie ten val komt. Progressief Oegstgeest breekt met coalitiepartners CDA en VVD.
De VVD slaagde er niet in een meerderheidscoalitie te formeren. Onder leiding van voormalig PvdAsenator Ruud Koole vinden er na de zomer informatiebesprekingen plaats die leiden tot de terugkeer
van de coalitie van VVD, CDA en Progressief Oegstgeest. Matthijs Huizing (VVD), Jan Nieuwenhuis
(CDA) en Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) keren terug als wethouder. Het omstreden dossier
De Geesten gaat naar Huizing.
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Oisterwijk – politiek – breuk met eigen fractie - 1 wethouder
Peter Smit (Algemeen Belang) wordt weggestuurd omdat hij kandidaat is om Brabants gedeputeerde
te worden voor Forum voor Democratie. Algemeen Belang zegt verrast te zijn door zijn mogelijke
kandidatuur en wil niet worden geassocieerd met het gedachtegoed van Forum voor Democratie.
Opvolger: Eric ten Brink (Algemeen Belang), raadslid voor AB in de vorige raadsperiode.
Oisterwijk – herindeling – 3 wethouders
Eric ten Brink (Algemeen Belang), Dion Dankers (PGB) en Stefanie Vatta (PrO) worden demissionair
vanwege de herindelingsverkiezingen in verband met het opheffen en herindelen van Haaren per 1
januari 2021.
Oisterwijk – gezondheid
Stefanie Vatta (PrO) stopt op 4 december definitief. In een emotioneel afscheid neemt Vatta, die al
drie maanden met verlof is, en vanwege de herindeling zou weg gaan, afscheid. De reden: ze kampt
met een burn-out en maakt dus de termijn tot 31 december niet meer vol.
Oldambt – opvolging coalitiebreuk
De coalitiebreuk in 2019 door het vertrek van de SP wordt begin 2020 opgelost door Halte 7, de
nieuwe samenwerking van zeven politieke partijen die bestaat uit coalitiepartijen PvdA, VVD en Partij
voor het Noorden en oppositiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66. De
samenwerking is volgens de partijen nodig, omdat de coalitie in Oldambt al langer in een crisis
verkeert. Begin september verliet de SP de coalitie, omdat de partij niet wil bezuinigen. De coalitie
bleef in een minderheid achter en zocht naar samenwerkingen die leiden tot een meerderheid. Dat
lukte niet. De hoop op een nieuwe coalitiemeerderheid is opgegeven, de hoop is nu gevestigd op de
nieuwe samenwerking. De partijen noemen Halte 7 een 'nieuwe vorm van bestuurlijk overleg dat
moet leiden tot 'voldoende bestuurskracht om de zware opgaven in de gemeente voor de komende
jaren aan te pakken'.
Bard Boon (Partij vh Noorden), Laura Broekhuizen (PvdA) en Erich Wunker (VVD) blijven wethouder.
Kees Swagerman (SP), door wiens opstappen de crisis begon, krijgt geen vervanger.
Oldambt – azw
De 41-jarige Laura Broekhuizen (PvdA) wordt per 1 juli directeur/bestuurder bij woningstichting
Groninger Huis. Ze is zes jaar wethouder in Oldambt geweest. Opvolger: Gert Engelkens (49), PvdAfractievoorzitter in de Staten van Groningen, tevens voormalig PvdA-fractievoorzitter in Oldambt.
Oldebroek – gezondheid
Ben Engberts (SGP) wordt na een positieve test op corona in het ziekenhuis opgenomen.
Olst-Wijhe – persoonlijk
Anton Bosch (VVD) stapt op. Het wethouderschap valt hem fysiek te zwaar, zo heeft hij in december
al aangekondigd. GroenLinks komt ook met een kandidaat, maar de raad kiest voor VVD-raadslid
Hans Olthof als opvolger met tien stemmen tegen zes. De kandidatuur van Olthof, door de VVD,
werd gesteund door Gemeentebelangen en CDA.
Ooststellingwerf – politiek uitbreiding
Marian Jager-Wöltgens (66 jaar) wordt als vierde wethouder aangetrokken nadat de coalitie zijn
meerderheid verliest als gevolg van het uiteenvallen van de lokale fractie van Ooststellingwerfs
Belang. Jager-Wöltgens treedt toe tot het college als partijonafhankelijke wethouder; zij was
geselecteerd door een selectiecommissie bestaande uit vijf raadsleden.
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Opmeer – politiek – verstoorde verhoudingen – 3 wethouders, 2 definitief
CDA’ers Bram Beemster en Robert Tesselaar stellen hun portefeuilles ter beschikking. Het CDA zet de
samenwerking met DSV en VVD stop waarmee de basis onder de coalitie wegvalt. Beemster en
Tesselaar zijn het hartgrondig oneens met hun collega Alex Kalthoff (DSV). Deze stapt vervolgens op
omdat de raad onvolledig is geïnformeerd over het miljoenenproject kindcentrum. Kalthoff stelt
onomwonden vast dat hij als wethouder financiën de afgelopen periode in de collegevergaderingen
onvolledig is geïnformeerd over de miljoeneninvestering voor een kindcentrum (ikc) op het terrein
van voetbalclub HOSV.
Binnen het college van CDA, VVD en DSV was Kalthoff tegenstander van de verhoging van de ozb met
dertig procent. Kalthoff windt er geen doekjes om: er viel met het CDA niet te praten over een
andere manier om de begroting sluitend te krijgen. Als wethouder financiën wilde hij naar eigen
zeggen alternatieven zoeken, bijvoorbeeld binnen de budgetten voor de ambtelijke organisatie.
Het vertrek van Kalthoff valt samen met de pogingen van Gemeentebelangen om met CDA en PvdA
een nieuwe coalitie te formeren. Deze drie partijen sluiten een coalitieakkoord voor de rest van de
raadsperiode. Er komen drie wethouders: Robert Tesselaar (CDA) mag door en nieuw zijn: Rabella
Wiersma-De Faria (Gemeentebelangen Opmeer), voormalig wethouder in Rotterdam maar sinds
2017 woonachtig in Hoogwoud, en Herman ter Veen (PvdA), voormalig raadslid waarvan acht jaar
PvdA-fractievoorzitter.
Pekela – overlijden
Henk Busemann (PvdA) overlijdt. Hij was al langer ernstig ziek en wist bij zijn aantreden in 2018 al dat
hij ziek was. Maar hij was optimistisch en koos er bewust voor om zijn ziekte niet publiek te maken.
Begin december kreeg hij bericht dat hij was uitbehandeld.
Pijnacker-Nootdorp – politiek – bestuursstijl – 1 wethouder
Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) is afgetreden nadat zij in een casus waarin om haar hulp
werd gevraagd niet gehandeld heeft zoals een bestuurder dat hoort te doen. Zij heeft dat gedaan om
de privacy van twee gezinnen niet in gevaar te brengen. “In een vertrouwelijk gesprek met
betrokkenen van de casus heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als
bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een
besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke
gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan
de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin
deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn
en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als
wethouder.” Van de Gevel hoopt dat het college haar ingevoerde innovaties op het sociaal domein,
participatiewet en afval afmaakt.
Opvolger: Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van Progressief PN.
Putten – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Gerbert Priem (ChristenUnie) stopt er mee. Hij vindt dat hij onvoldoende resultaten heeft weten te
realiseren. De reden: de omvang van zijn portefeuille met onder meer welzijn, wmo-zorg,
jeugdbeleid en sport, de stapeling van veranderingen in het sociaal domein en de aanzienlijke
ambities op het gebied van duurzaamheid. “Maar ik vind dat je vooral naar je zelf moet kijken. Dat
heb ik de afgelopen week, gesteund door mijn naasten, gedaan. Samen hebben wij de conclusie
getrokken dat het beter is om te stoppen als wethouder. Dat valt mij zwaar, maar Putten en de
Puttenaren hebben recht op een bestuurder die vol in zijn kracht staat", aldus Priem in zijn
ontslagbrief. Opvolger: Bert Koops (ChristenUnie), die tot 2019 wethouder was in Bunschoten maar
daar tot opstappen werd gedwongen.
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Reimerswaal – persoonlijk
De 63-jarige Jaap Sinke (SGP) stopt na veertien jaar wethouderschap en twaalf jaar raadslid. Vooral
de toegenomen werkdruk, complexere dossiers, het aantal toegenomen avondvergaderingen en
Sinkes leeftijd – zestiger – spelen een rol in zijn beslissing om er mee te stoppen.
Opvolger: SGP-fractievoorzitter Maarten Both (45), sinds 2018 raadslid en SGP-fractievoorzitter in
Reimerswaal en van 2002 tot 2010 raadslid in de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Nederlek.
Renkum – persoonlijk en politiek – verstoorde verhoudingen – 1 wethouder
Jasper Verstand (D66) vertrekt als wethouder. Hij vindt dat het tijd is voor een andere balans tussen
werk en privé. Eigenlijk wilde Verstand dit voorjaar al weggaan, maar vanwege de coronacrisis stelde
hij zijn vertrek uit. In een brief schrijft hij dat hij dat deed omdat ondernemers het zwaar hebben en
hij graag zijn bijdrage wilde leveren aan het bestrijden van de effecten van de coronacrisis.
D66 wil Verstand vervangen maar de coalitiepartners VVD, GroenLinks en PvdA zouden dat niet
hebben gewild. D66 trekt daarop de stekker uit de coalitie. De raad kiest voor een vervanging van
Verstand voor drie dagen per week.
In deze situatie van verstoorde verhoudingen legt VVD-wethouder Leonie Rolink haar
werkzaamheden tijdelijk neer. Ze last een pauze in vanwege “overbelasting en een zeer drukke
agenda”. Na het vertrek van Verstand, de breuk in de coalitie, betekent het dat het college is
gehalveerd.
De VVD dreigt uit de minderheidscoalitie te stappen, waarna Toon van Asseldonk, oud-burgemeester
van Overbetuwe, als verkenner de opdracht krijgt om in januari 2021 met een rapportage te komen
hoe de impasse in de coalitie moet worden opgelost.
Rhenen – persoonlijk
Simone Veldboer (PCR) stopt vanwege "persoonlijke overwegingen" en omdat het ambt een te zware
wissel trekt op haar leven. Veldboer was in 2005 betrokken bij de totstandkoming van de
Progressieve Combinatie Rhenen en werd in 2006 raadslid en is vanaf 2014 wethouder. Opvolger:
Barth van Eeten, voormalig wethouder in Arnhem, Lingewaard en Waalwijk.
Rijssen-Holten – persoonlijk
Roland Cornelissen (48) stopt op als wethouder omdat hij de overstap wil maken naar zijn
familiebedrijf. Opvolger: de 34-jarige Erik Wessels, CDA-fractievoorzitter in Rijssen-Holten.
Schiedam – gezondheid
Marcel Bregman (D66) kampt met oververmoeidheidsverschijnselen en legt tijdelijk het werk neer.
Taken worden voorlopig waargenomen door overige collegeleden. Medio november blijkt dat
terugkeer er nog niet in zit en D66 vindt een opvolger: oud-wethouder Marcel Houtkamp (D66).
Schouwen-Duiveland – burgemeester
Cees van den Bos (SGP) uit Bruinisse wordt burgemeester van Urk. Opvolgster: Paula Schot de eerste
vrouwelijke wethouder in de geschiedenis van de SGP.

St. Anthonis – gezondheid
Jos Raemaekers (SAN), die half december 2019 terugkeerde, stopt in januari 2020 definitief om
gezondheidsredenen. Rob Poel (PvdA) uit Cuijk, die Raemaekers al eerder verving, vervangt hem
tot aan de fusie met Cuijk en Boxmeer.
St. Michielsgestel – persoonlijk
Bart van de Hulsbeek (VVD) stopt als wethouder. “Parttime wethouder zijn is in feite toch fulltime. En
met mijn adviesbedrijf voor verkeersonderwerpen erbij maak ik zo wel werkweken van zeventig uur
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per week. Dat is loodzwaar. Dus kies ik nu voor mijzelf en mijn bedrijf”. Opvolger: Eric van den
Dungen (VVD), voormalig wethouder in Haaren.

Sittard-Geleen – opvolging en afronding coalitiecrisis
De coalitiecrisis die in de zomer van 2019 is ontstaan, nadat een DNA-fractielid haar fractie liet
waardoor de coalitie zijn meerderheid kwijtraakte, wordt na zeven maanden opgelost met de
formatie van een nieuwe coalitie van twee oude coalitiepartijen GOB en GroenLinks en twee
nieuwe coalitiepartijen CDA en Stadspartij. De nieuwe coalitie werd mogelijk nadat het CDA zijn
eis losliet dat de partij alleen wilde samenwerken met GOB mits wethouder en voorman Pieter
Meekels van het toneel zou verdwijnen.
De nieuwe coalitie heeft 25 op 37 raadszetels in de raad. Er komen zes wethouders: Pieter
Meekels en Leon Geilen blijven wethouder voor GOB, Kim Schmitz voor GroenLinks. Nieuwe
wethouders zijn: Andries Houtakkers (was CDA-fractievoorzitter) en Judith Bühler (was CDAraadslid) en Ton Raven (was fractievoorzitter van de Stadspartij). PvdA, VVD en DNA verdwijnen
naar de oppositie.
Sliedrecht – persoonlijk
Ben van der Plas (PvdA) stapt op. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik moet terugtreden. Het zou
ten koste gaan van mij persoonlijk en daarmee van de kwaliteit die ik als wethouder wil leveren."
Opvolger: Ed Goverde (PvdA), voormalig deelraadsvoorzitter in Charlois in Rotterdam.
Sliedrecht – politiek – breuk in coalitie - 3 wethouders, waarvan 1 definitief
De Sliedrechtse fracties van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA hebben het vertrouwen opgezegd in de
samenwerking met coalitiepartij PRO Sliedrecht. Er zijn te vaak meningsverschillen en daardoor
ontbreekt het aan stabiliteit en betrouwbaarheid in de coalitie.
Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) wil van geen wijken weten maar ruimt het veld wanneer de
raad – met steun van de coalitiepartijen - een motie van wantrouwen tegen haar aanneemt.
Als gevolg van het klappen van de coalitie gaat Gerrit Venis (Pro Sliedrecht) verder als
eenmansfractie. SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA gaan samen verder. Piet Vat (SGP-ChristenUnie) en
Ton Spek (CDA) gaan door in het nieuwe college. De nieuwe PvdA-wethouder wordt Ed Goverde (zie
onder Van der Plas).
Smallingerland – politiek – verstoorde verhoudingen - 5 wethouders definitief
De PvdA-fractie stapt uit de coalitie uit onvrede over de samenwerking met de ELP. Aanleiding is het
optreden van ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries, die samen met CDA en Smallingerlands Belang
juridisch advies over het verstrekken van een bedrag van 830 duizend euro aan theater De Lawei wil
inwinnen. Die stap ziet de PvdA als een motie van wantrouwen, omdat in een discussie tussen de
coalitiepartijen daarover was afgesproken dat het college zich daarover zou buigen. Het college wilde
het geld als subsidie verstrekken, maar de raad wilde liever een renteloze lening geven.
De stap van de ELP, SB en CDA om maandag zelf al om extern juridisch advies te vragen, was voor de
PvdA-raadsfractie de druppel die de emmer deed overlopen, omdat de ELP wel vaker een afwijkende
koers vaart. De ELP ziet de stap als logisch. De raadsfractie wil zelf ook goed geïnformeerd zijn, zo
luidt de redenatie.
Op verzoek van burgemeester Jan Rijpstra blijft Cor Trompetter (PvdA) aanvankelijk op zijn plek,
maar na twee weken neemt Trompetter toch direct ontslag.
Er volgt een maandenlange zoektocht om uit de coalitiecrisis te komen. Uiteindelijk wordt er gekozen
voor een zakencollege. Robert Bakker (ELP) volgt het voorbeeld van Cor Trompetter en neemt zelf
ontslag. Hij blijkt het lidmaatschap van zijn partij al te hebben opgezegd nadat zijn partij in het
voorjaar aangaf geen van de huidige wethouders in het nieuwe college te willen terugzien. Bakker
beschouwde zichzelf sindsdien als onafhankelijk wethouder. Alle wethouders verdwijnen van het
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toneel voor zo ver dat nog niet was gebeurd: Sipke Hoekstra (VVD), Piet de Ruiter (GroenLinks) en
Marjan Sijperda (ELP).
De raad kiest vlak voor de zomer uit 81 sollicitanten vier nieuwe wethouders: Bert Westerink, oudwethouder in Groningen, Delfzijl, Woerden en Winsum; Maria le Roy, voormalig gedeputeerde in
Zeeland en oud-wethouder in Sluis en Harlingen; Felix van Beek, raadsgriffier in Alkmaar en
voormalig wethouder in Boarnsterhim, Littenseradiel en Skarsterlân en Robin Hartogh Heys-van de
Lier, voormalig wethouder in Arnhem en Deventer.
Stadskanaal – politiek – financieel beleid - 1 wethouder
Lian Veenstra (SP) neemt ontslag en als gevolg daarvan stapt de SP uit de coalitie. Veenstra zegt voor
RTV Noord dat ze ‘draconische bezuinigingen voorziet’. “Bezuinigingen die de bevolking van
Stadskanaal gaan treffen', zegt ze. 'In mijn analyse worden dingen vanuit het Rijk jarenlang over de
schutting gegooid richting gemeenten zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. Ik pas ervoor
om de kaalslag in Stadskanaal door te voeren.'
ChristenUnie, CDA en VVD komen na besprekingen onder leiding van verkenner Bert Nederveen tot
de conclusie dat zij beter de onderlinge samenwerking kunnen voortzetten dan weer een vierde
partij erbij te halen. Wel willen zij een vierde wethouder die zij vinden in de persoon van Marc
Verschuren, oud-wethouder in Winsum en lid van GroenLinks. Verschuren treedt echter op
persoonlijke titel toe tot het college van Stadskanaal. Politieke kleur was voor de coalitiepartijen van
ondergeschikte betekenis.
Stichtse Vecht – opvolging (Van Dort bedreiging, zie ook Van Zon in Alkmaar)
Voor de in het najaar plotsklaps opgestapte GroenLinks-wethouder Linda van Dort komt een
opvolger. VVD, PvdA en CDA vormen samen met Lokaal Liberaal een nieuwe coalitie. Daardoor keert
de in 2018 nog weggestuurde Frank van Liempdt opnieuw aan als wethouder.
Súdwest Fryslân – opvolging
Het aftreden van Stella van Gent (PvdA) en als gevolg daarvan het terugtrekken van de PvdA uit de
coalitie (zie 2019) blijft beperkt tot een wethouderscrisis. Het coalitieakkoord wordt ongewijzigd
gecontinueerd terwijl D66 aanschuift. De FNP behoorde ook tot de kandidaten maar trekt zich om
inhoudelijke redenen terug. Mirjam Bakker (D66), oud-wethouder in Súdwest-Fryslân, neemt de
plaats van Van Gent in het college over.
Súdwest Fryslân – burgemeester
Maarten Offinga (CDA) wordt burgemeester van het Overijsselse Hardenberg. Opvolger: CDAraadslid Bauke Dam, accountmanager bij Afvalsturing Friesland in Heerenveen.
Terneuzen – politiek – projectverantwoordelijkheid - 1 wethouder
Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) is opgestapt na een verschil van mening over het salaris van
de directeur van welzijnsorganisatie Aan-z. In een reactie laat Stoker weten dat haar voorzitterschap
bij Aan-z er onverwachts toe heeft geleid dat 'er geen draagvlak is binnen het college is om mijn
functie als wethouder voort te zetten'.
Opvolger: raadslid Frank Deij (TOP/Gemeentebelangen), tevens oud-wethouder, wordt parttime
wethouder. Deel van de taken van Stoker worden door andere wethouders overgenomen.
Texel – politiek – verstoorde verhoudingen – 1 wethouder
GroenLinks trekt zich terug uit de coalitie met Texels Belang en VVD want het ontbreekt aan
saamhorigheid. Tegelijkertijd poogt GroenLinks de eigen wethouder Jaap Vlaming in het college te
houden. Enkele weken later treedt Vlaming toch af als blijkt dat Texels Belang en VVD een nieuwe
coalitie hebben gevormd met de PvdA. Opvolger van Vlaming wordt PvdA’er Remko van de Belt.
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Teylingen – opvolging
Als opvolger van de opgestapte Rob ten Boden (Trilokaal) wordt benoemd: Heleen Hooij, raadslid in
Heemstede, tevens oud-wethouder (2015-2018) in Heemstede.
Tholen – politieke afspraak – 1 wethouder
Jan Harmsen (ChristenUnie) stopt er mee na zes jaar wethouderschap. De 65-plusser heeft bij de
collegevorming al aangegeven niet de gehele rit vol te maken. Opvolger: de 31-jarige ChristenUnieraadslid Corniel van Leeuwen.
Tiel - gezondheid
Carla Kreuk (Partij van de Burger) stopt; haar gezondheid laat het niet langer toe om zich volledig te
kunnen concentreren op haar werk, zo liet zij de redactie van RegioTV Tiel weten. Kreuk, die met
haar partij de grote winnaar was van de raadsverkiezingen in 2018, moet een langdurige intensieve
behandeling ondergaan om uiteindelijk weer fit te worden. Met pijn in het hart legt ze dan ook haar
taken voorlopig neer. “Ik voel we erg verantwoordelijk voor het werk dat ik doe voor de stad en haar
inwoners. Daarom is het voor mij voor nu moeilijk dit los te laten, maar ik moet voor mezelf kiezen
om straks als ik hersteld ben er weer voor 100% te zijn”.
Opvolger: de Nijmeegse oud-wethouder Ben van Hees (Partij van de Burger), tevens voormalig
informateur Tielse college in 2018.
Tynaarlo – persoonlijk
De 66-jarige Henk Lammers (CDA) van Tynaarlo gaat met pensioen.
Opvolgster: Hanneke Wiersema, CDA-fractievoorzitter.
Urk – politiek – integriteit – 1 wethouder
SGP-wethouder Geert Post (54) legt zijn taken neer, nadat zijn zoon (32) verdachte is in een groot
drugsonderzoek. Reden is dat Post verzweeg dat hij naast wethouder ook ‘formeel betrokken’ is bij
het transportbedrijf van zijn zoon. Burgemeester Ineke Bakker van Urk stelt een onafhankelijk
integriteitsonderzoek in naar de wethouder.
Opvolger: het 27-jarige SGP-raadslid Nathanaël Middelkoop.
Veere – politiek – verstoorde verhoudingen – 3 wethouders
Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) trekt de stekker uit de samenwerking met
SGP/ChristenUnie en de VVD. De manier waarop Veere politiek bedrijft berust op een „vechtmodel,
waarbij de coalitie en oppositie de strijd met elkaar aangaan”, schreef DTV-fractieleider Adri Roelse
woensdag in een brief. Hij mist de harmonie in de gemeenteraad en de „politieke antenne om
werkelijk iets te bereiken.”
Er komt een nieuwe coalitie, georganiseerd door informateur Wouter van Zandbrink van de PvdA: de
nieuwe partijen zijn PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De nieuwe wethouders worden Pieter Wisse
(CDA), Adri Roelse (DTV) en Chris Maas (PvdA/GroenLinks). Marcel Steketee (DTV) keert evenals Arie
Schot (SGP/ChristenUnie) en Bert van Halderen (VVD) niet terug. Tussen Steketee en DTVfractievoorzitter Roelse boterde het niet zo.
Venlo – gezondheid, tijdelijk
Sjors Peeters (50Plus) wordt eind maart besmet met het coronavirus en ligt weken in het ziekenhuis
waar hij in coma wordt gehouden. Eind augustus hervat hij zijn werkzaamheden als wethouder.
Venray – azw
Martijn van der Putten (D66) gaat per 1 augustus aan de slag als nieuwe directeur Bedrijfsvoering van
Gilde Opleidingen. Toen hij in 2015 wethouder werd was hij als 26-jarige de jongste wethouder in de
geschiedenis van Venray. Opvolger: de politiek onervaren Jan Jenneskens (D66) uit Meerlo in
buurgemeente Horst aan de Maas.
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Vlaardingen – burgemeester
Sebastiaan Nieuwland (D66), woonachtig in Heemstede en in april nog ontheffing gekregen van de
verhuisplicht wordt burgemeester van Uitgeest. Opvolger: Jules Bijl (D66), voormalig burgemeester
van Eemnes.
Voorschoten – politiek – bestuursstijl - 1 wethouder
Monique Lamers (GroenLinks) treedt af omdat zij steeds minder steun voelt van de raad. Haar fractie
deelt dat gevoel. Een concreet voorbeeld waaruit bleek Lamers geen steun kreeg, was het voorstel
om de toekomst van de reinigingsdienst te onderzoeken, bijvoorbeeld door de dienst onder te
brengen bij de Leidse regio. De eigen afvaldienst werkt met verouderd materieel waardoor de
dienstverlening in gevaar dreigde te komen. Het voorstel heeft ze terug moeten nemen. Opvolgster:
Erika Spil, die in Bunnik per direct is opgestapt.
Vught – herindeling – 4 wethouders
Peter Pennings (Gemeentebelangen), Saskia Heijboer-Klapwijk (VVD), Toine van de Ven (PvdAGroenLinks) en Guus van Woesik (Gemeentebelangen) worden demissionair vanwege de
herindelingsverkiezingen om de opheffing van Haaren en het toevoegen van een deel van Haaren
aan Vught per 1 januari 2021.
Waalre – politiek – breuk met burgemeester - 4 wethouders definitief
De vier wethouders, Loek Kruip (VVD), Alexander van Holstein (CDA), Lianne Smit-Volkers (AWB,
ZW14 en GroenLinks) en Arno Uijlenhoet (AWB, ZW14 en GroenLinks) zeggen het vertrouwen op in
burgemeester Brenninkmeijer. Dat wordt bekend tijdens een rechtszaak van een medewerker die
haar ontslag aanvecht. De raad die bezig is met een herbenoemingsprocedure vraag de provincie om
hulp. Commissaris Wim van den Donk, die op 1 oktober afscheid neemt, zet Brenninkmeijer aan de
kant en benoemt voormalig Tweede Kamerlid en voormalig burgemeester Jan Boelhouwer tot
waarnemer. Boelhouwer krijgt de opdracht om uiterlijk per 1 oktober zijn bevindingen te delen. Licht
complicerende factor: het verenigingsleven van Waalre wil Brenninkmeijer graag terug hebben.
Eind september komt er een verklaring van de vertrekkende CdK Van den Donk dat Brenninkmeijer
definitief stopt en dat Boelhouwer voorlopig waarnemer blijft om de verhoudingen op te schonen.
Vervolgens stappen ook alle wethouders op: Loek Kruip (VVD), Alexander van Holstein (CDA), Lianne
Smits-Volkers (AWB, ZW14 en GroenLinks) en Arno Uijlenhoet (AWB, ZW14 en GroenLinks).
Er komt een sollicitatieprocedure met 48 kandidaten een zakencollege met drie nieuwe wethouders:
Jan van Burgsteden, oud-wethouder van Veghel en St. Oedenrode, Liesbeth Sjouw, Statenlid voor
D66 in de Provinciale Staten van Brabant, tevens voormalig wethouder in Eersel en Maarten Pieters,
oud-wethouder in Oisterwijk en Dongen.
Waddinxveen – politiek – breuk in college - 4 wethouders, waarvan 3 definitief
De 75-jarige Martin Kraaijestein (PvdA/GroenLinks) stapt al na ruim een half jaar op als wethouder in
Waddinxveen. Hij was de formateur van het college. Hij volgde op 22 januari van dit jaar Henry ten
Zijthoff op die voortijdig vertrok wegens gezondheidsredenen.
Het opstappen van Kraaijestein heeft te maken met volgens hem ‘voortdurend grote
meningsverschillen’ met wethouder Gezina Atzema (VVD), die volgens hem ook niet over voldoende
bestuurlijke capaciteiten zou beschikken. Hij roept de andere wethouders dan ook op zijn stap te
volgen en een nieuw college te vormen. Ook stelt Kraaijestein vast dat er van ‘een duidelijke,
eenstemmige en krachtige koers van dit college geen sprake is. Dit is echter wel hard nodig gezien de
belangrijke vraagstukken die voor ons liggen zoals de lokale woningnood en de gevolgen van de
coronacrisis.”
De actie van Kraaijestein leidt tot de val van het college. Zijn fractie zegt het vertrouwen op in de
coalitie. De overige wethouders, Atzema (VVD), Hannie van der Wal-Hortenius (D66) en Kirsten
Schippers (Weerbaar Waddinxveen) dienen hun ontslag in. Kraaijestein heeft niet per direct ontslag
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genomen en heeft daarmee gekozen voor een opzegtermijn van een maand. VVD, D66 en Weerbaar
Waddinxveen zijn het daar niet mee eens en willen hem per direct weg hebben via een motie van
wantrouwen.
Er komt een nieuwe coalitie waarbij Weerbaar Waddinxveen de enige partij is die terugkeert. De
nieuwe coalitie bestaat verder uit CDA en PCW. “Het is heel jammer dat het zo ver heeft moeten
komen”, aldus Sylvia Vink-Vermeulen, fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen. “Maar er bleek
te veel oud zeer te zitten tussen de voormalige coalitiepartijen om weer met elkaar door te gaan.”
De drie nieuwe wethouders zijn: Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen, die doorgaat vanuit het
oude college) en twee nieuwe gezichten: Martijn Kortleven (PCW) en Brigitte Leferink (CDA).
Wageningen – gezondheid
Lara de Brito (GroenLinks) stopt. Zij is anderhalf jaar geleden behandeld tegen kanker, maar om goed
te herstellen is het nodig om te stoppen met werk. “Ik ben na de behandeling direct aan het werk
gegaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Feit is wel dat deze valse start voor mijn lichaam mijn
herstel er niet makkelijker op heeft gemaakt”, vertelt De Brito.
Opvolger: Leo Bosland, die na enige bedenktijd toch de functie aanneemt. Er waren twijfels omdat
Bosland niet in Wageningen wil wonen en dat hij in Heumen is weggestuurd na een crisis in de
coalitie.
Wageningen – zwangerschapsverlof en einde interimschap
Anne Jansen (PvdA) gaat met zwangerschapsverlof. Tijdelijke opvolger: Arie-Willem Bijl (PvdA) die
stopt wanneer Anne Janssen terugkeert na einde van haar zwangerschapsverlof.
Waterland – politiek – financiële verantwoordelijkheid - 1 wethouder
Bas ten Have (D66) stopt per direct als wethouder. In zijn afscheidsbrief laat hij weten dat het werk
zijn tol is gaan eisen nu de gemeente heeft besloten niet te fuseren met een van de randgemeenten.
De keuze voor zelfstandigheid kost de inwoners een miljoen euro per jaar extra. Volgens de
wethouder van financiën is hij er onvoldoende in geslaagd om het begrotingsproces goed te laten
verlopen. Volgens Ten Have heeft de gemeente een meerjarig sluitende begroting maar hij zegt dat
daar nog veel op aan te merken is. Omdat hij eindverantwoordelijke is, ziet hij geen andere optie dan
af te treden.
Opvolgster: Marieke van Dijk (D66), tot voor kort wethouder in Heemskerk.
West-Betuwe – politiek – verstoorde verhoudingen – 5 wethouders, waarvan 1 definitief
Coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie hebben geen vertrouwen meer in Leefbaar
Lokaal Belang West Betuwe (LLB). “We moeten het namelijk samen doen. Dat lukte niet meer. We
waren te veel met de onderlinge verhoudingen bezig, dan het goede voor de gemeente te zoeken.”
Volgens de fractievoorzitters zijn de verschillen te groot, zowel “qua inhoud en ook qua
werkwijzen”.
Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie gaan op zoek naar andere partijen om toch weer een
meerderheid in de raad te krijgen, die groter is dan 13 op de 31 zetels van de drie partijen. De Wijkse
GroenLinks-wethouder Wil Kosterman en de West-Betuwse CDA’er Joop Doeland gaan als
informateurs aan de slag. Zij ronden hun werkzaamheden in de zomer af. VVD en PvdA sluiten zich
aan bij Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie die eerder een coalitie vormden met Leefbaar Lokaal
Belang West Betuwe (LLB). Zes wethouderskandidaten krijgen de steun van de overgrote
meerderheid van de raad.
Als gevolg daarvan eindigt het wethouderschap van Jacoline Hartman (LLB). De overige wethouders,
Ed Goossens (Dorpsbelangen), Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen), Ton van Maanen (SGP) en
Govert van Bezooijen (ChristenUnie) mogen door in de nieuwe coalitie. Sietske Klein (VVD) en Annet
IJff (PvdA) worden de nieuwe wethouders.
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West Maas en Waal – apw
Sander Bos (VVD) wordt wethouder in Houten. Opvolger: VVD-fractievoorzitter en raadslid René
Cruijsen (VVD).
West Maas en Waal – persoonlijk
Ton de Vree stopt per 1 december als wethouder. Als reden geeft de politicus dat zijn balans tussen
werk en privé niet meer in evenwicht is. "Dan wordt het tijd om andere keuzes te maken”, licht De
Vree zijn keuze toe. "Een moeilijk maar weloverwogen besluit." De politicus van lokale partij FD
Dreumel was twaalf jaar actief als raadslid en de afgelopen zes jaar als wethouder.
Opvolger: fractievoorzitter Erik Peters (FD Dreumel).
Westervoort – politiek – financieel beleid - 1 wethouder
Theo Kampschreur (CDA) neemt bestuurlijk verantwoordelijkheid voor de oplopende financiële
tekorten. Er was al een groot tekort, dat in 2020 verder oploopt tot ongeveer drie miljoen euro. De
enorme kosten voor Jeugdhulp en voor Wmo-voorzieningen, zoals de huishoudelijke hulp, zullen
flinke bezuinigingen tot gevolg hebben. Kampschreur maakt geen gebruik van de wachtgeldregeling.
Er komt geen opvolger.
Westland – opvolger
Albert Abee, CDA-wethouder in Lansingerland, wordt de opvolger van de opgestapte Karin Zwinkels.
Wierden – gezondheid
Eric Braamhaar (Nieuw Enter Wierden) wordt onwel na afloop van de raadsvergadering van 9 juni.
Zijn portefeuille wordt tijdelijk herverdeeld over de collegeleden. Twee maanden later besluit zijn
partij op een tijdelijke vervanger voor te dragen: de 28-jarige Jeffrey Rouwenhorst, fractievoorzitter
van lokale partij DJW in Haaksbergen.
Winterswijk – gezondheid
Wim Aalderink (Winterswijks Belang) legt vanwege hartproblemen zijn wethouderschap per direct
neer, zo meldt hij in een brief aan de burgemeester: “De afgelopen maanden bleek dat het voor mij
steeds lastiger werd om aan de dynamiek van het wethouderschap te beantwoorden. Het
wethouderschap vraagt veel van jezelf en Winterswijk verdient bestuurders die zich helemaal
kunnen geven. Een opname vorige week op de spoedeisende hulp van ons mooie SKB was voor mij
een wake-up call. Ik moet voor mijzelf, mijn gezondheid, mijn vrouw en mijn kinderen kiezen. Ik bied
u dan ook bij deze, met onmiddellijke ingang, mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente
Winterswijk.”
Opvolger: Henk Jan Tannemaat, raadslid voor Winterswijks Belang en een van de grondleggers van
het coalitieakkoord.
Wijk bij Duurstede – politiek – - breuk eigen fractie - 1 wethouder
Willem Joustra (VVD) legt zijn werkzaamheden neer vanwege een steeds duidelijker verschil van
inzicht met zijn eigen VVD-fractie over de te volgen koers. Joustra, verantwoordelijk voor verkeer en
vervoer, volkshuisvesting, woningbouw, economische zaken en participatiewet wordt verweten dat
hij onderwerpen niet altijd helder voor het voetlicht kon brengen door zijn geheel eigen stijl van
communiceren waarbij hij speelde met kennis, humor en distantie niet altijd werd begrepen.
Opvolger: oud-Kamerlid Eric Balemans (VVD).
Woerden – gezondheid
Arthur Bolderdijk (Lijst van der Does) meldt zich ziek, enkele dagen nadat een motie van wantrouwen
in de raad tegen hem is verworpen. De motie heeft Bolderdijk diep geraakt. Hij erkent dat er fouten
zijn gemaakt in de communicatie en participatie rondom de werkzaamheden aan de Oostdam. “Maar
het falen is heel eenzijdig bij Arthur neergelegd, terwijl heel het college hierbij betrokken had
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moeten zijn”, zegt fractievoorzitter Jaap van der Does. Alle ophef over de kwestie heeft ertoe geleid
dat Bolderdijk zich ziekmeldt. Hoofdpijndossier Oostdam ligt tot zijn terugkeer op het bordje van
wethouder Arjan Noorthoek.
Wormerland – gezondheid
Jeroen Schalkwijk (CDA) neemt op medisch advies tijdelijk afscheid. Schalkwijk is verantwoordelijk
voor financiën maar kon niet bij de behandeling van de begroting zijn. Hij is dag en nacht met zijn
portefeuille bezig maar de drukte van de voorbije maanden zijn hem te veel geworden.
Zaanstad – opvolging
Annette Baerveldt (D66), twaalf jaar wethouder in Velsen geweest tot 2018, wordt opvolgster van de
in december opgestapte Sara Munnikendam. Baerveldt wil in Velsen blijven wonen en heeft dus
toestemming van de raad nodig om buiten de gemeente te blijven wonen, zoals VVD-wethouder
Hans Krieger uit Purmerend.
Zandvoort – politiek – verstoorde verhoudingen - 3 wethouders, waarvan 1 definitief
Het college verklaart zich demissionair wanneer een meerderheid van de raad (OPZ, D66, PVV en
GroenLinks) niet wil dat een nieuwe toegangsweg naar het Circuit van Zandvoort door het publiek
wordt gebruikt. Er wordt door de raad een amendement aangenomen voor een extra toegangsweg
naar het circuit, maar het college acht dat amendement onuitvoerbaar en beschouwt het besluit van
de raad als een motie van wantrouwen. De kosten ervan zijn ongeveer een half miljoen euro. Na
enkele dagen onduidelijkheid biedt Joop Berendsen (OPZ) zijn ontslag aan in de hoop dat er zo een
oplossing kan komen. Vervolgens stappen ook de overige wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan
Bluijs (CDA) op.
Op de achtergrond botsten vooral de collegepartijen VVD en Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) met
elkaar. Zonder OPZ, de grootste partij in de gemeenteraad, wordt er een nieuwe coalitie
samengesteld van vijf partijen: VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. De eerste drie partijen leveren een
wethouder. Gert Jan Bluijs (CDA) en Ellen Verheij-De Haas (VVD) gaan door als wethouder. Voor D66
treedt de 67-jarige Raymond van Haeften, voorzitter van D66 Noord-Holland en voormalig
wethouder in de voormalige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, toe tot het college.
Zwartewaterland – politiek – breuk in college - 3 wethouder, waarvan 1 definitief
De wethouders van ChristenUnie en SGP, respectievelijk Gerrit Knol en Maarten Slingerland, zeggen
het vertrouwen op in Albert Coster (Buitengewoon Zwartewaterland) vanwege
belangenverstrengeling rondom het dossier Molenwaard en de partij Buitengewoon
Zwartewaterland. Coster wil aanvankelijk niet opstappen, zijn partij vindt dat de Gerrit Knol en
Maarten Slingerland moeten opstappen omdat zij het vertrouwen in Coster hebben opgezegd. Onder
dreiging van een motie van wantrouwen in de raadsvergadering stapt Coster alsnog voor de
raadsvergadering op.
Onder leiding van formateur Tamme Spoelstra, voorzitter van de grootste fractie in de raad, de
ChristenUnie, wordt een nieuw college geformeerd van ChristenUnie, SGP en PvdA. De wethouders
Gerrit Knol en Maarten Slingerland kunnen door in het nieuwe college. Voor de PvdA treedt aan
raadslid Harrie Rietman.

DeCollegetafel, Wethoudersonderzoek 2020, 7 januari 2021

29

Verantwoording:
Deze lijst is tot stand gekomen op basis van onderzoek en publicaties op de websites van (regionale)
dagbladen, radio- en tv-stations en lokale en regionale periodieken als ook de websites van (lokale)
politieke partijen. Wanneer u fouten ontdekt in de lijst of aanvullingen hebt, kunt u daarvoor mailen
naar: info@decollegetafel.nl onder vermelding van: Wethoudersonderzoek 2020.
Bron: DeCollegetafel, Wethoudersonderzoek 2020, tussentijds vertrokken wethouders om politieke
en andere redenen, 5 januari 2021
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