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Alblasserdam – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
De SGP stopt de coalitiesamenwerking met CDA en PvdA. Aanleiding: het besluit van de
gemeenteraad over de inzet op zondag van een shuttlebus naar Kinderdijk. “Voor ons is de positie
van de zondag een principieel punt. Met dit besluit worden door PvdA en CDA expliciete afspraken
die wij in gezamenlijkheid hebben gemaakt – over het voorkomen van nieuwe activiteiten op zondag
– geschonden”. SGP-wethouder Peter Verheij stapt op. De coalitie gaat als minderheidscoalitie
zonder vervanger door richting raadsverkiezingen.
Alblasserdam – einde interimschap
Het interim-wethouderschap van Kees Jongmans (PvdA) eindigt, want Dorien Zandvliet, die al sinds
15 december 2020 met ziekteverlof is, dient haar ontslag in. Jongmans wordt benoemd tot opvolger.
Alkmaar – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders, 3 eigen opvolging)
Paul Verbruggen (PvdA) en Christian Baak (GroenLinks) dienen hun ontslag in. Aanleiding: een
aangenomen motie van wantrouwen, ingediend door coalitiepartners VVD, CDA en D66, omdat
volgens deze partijen PvdA en GroenLinks hen niet hadden geïnformeerd over het houden van een
extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers door de gemeente Alkmaar. Bewust niet
informeren is volgens de drie coalitiepartners ‘niet hoe je in een coalitie met elkaar omgaat’.
Geen opvolgers. Het college gaat door met de drie overige wethouders: Pieter Dijkman (VVD), Elly
Konijn-Vermaas (D66) en Robert te Beest (CDA).
Amersfoort – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Hans Buijtelaar (VVD) treedt per direct af. Aanleiding: het vastgelopen project inzake de westelijke
ontsluiting. “De aanbesteding van de westelijke ontsluiting kent een forse tegenslag en heeft geleid
tot frictie in de coalitieverhoudingen. (..) Door nu zelf opzij te stappen, wil ik ruimte creëren zodat de
blik weer naar voren gericht kan worden”, schrijft de vertrekkend wethouder voor verkeer in een
brief aan de raad.
Opvolger: Rotterdammer Roald van der Linde, voormalig VVD-Tweede Kamerlid.
Amersfoort – gezondheid
Astrid Janssen (GroenLinks) gaat in de lente met ziekteverlof, maar keert later in het jaar weer terug.
Amsterdam – politiek – integriteit (1 wethouder)
Laurens Ivens (SP) stapt op wegens grensoverschrijdend gedrag in mails en ander berichtenverkeer.
Ivens spreekt van ‘lichte klachten’ maar erkent zijn fouten en dat hij niet langer aan kan blijven als
wethouder. ‘Er is voor mij in mijn dagelijkse werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie
ontstaan op basis waarvan ik niet langer kan en wil aanblijven als wethouder. (..) De klachten
hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact, maar betreffen opmerkingen die
overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren,’ aldus Ivens.
In 2019 en 2020 was Ivens al gewaarschuwd, maar er wordt pas opgetreden nadat in 2021 formele
meldingen over zijn gedrag worden gedaan. Een onafhankelijk onderzoek stelt vast dat Ivens de
richtlijnen voor goed bestuur heeft overschreden. Opvolger: stadsdeelwethouder Jakob
Wedemeijer, tevens voormalig SP-wethouder in Eindhoven.
Apeldoorn – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder)
Maarten van Vierssen (D66) stopt per direct omdat het onmogelijk is geworden te blijven
functioneren. Aanleiding: drie van de vier D66-fractieleden stappen boos uit de partij, waarbij het
partijbestuur de kant van het achterblijvende raadslid, dat volgens de drie weg moest, koos.
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Geen opvolger. De coalitie van VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA en GroenLinks gaan zonder D66 of een
vervangende partij verder.
Arnhem – politiek – verstoorde verhoudingen (6 wethouders, 5 eigen opvolging)
Coalitiepartijen VVD, GroenLinks en PvdA trekken de stekker uit de samenwerking met D66.
Aanleiding is het stemgedrag van D66 in het debat over het rapport over ongelijke behandeling in
het personeelsbeleid op het stadhuis. D66 steunt, tot onvrede van de andere coalitiepartijen, een
motie tegen wethouder Martien Louwers.
VVD, GroenLinks en PvdA vinden in Arnhem Centraal een nieuwe coalitiepartner. Het
wethouderschap van D66’er Hans de Vroome eindigt. Voormalig D66-raadslid en de huidige
Statengriffier Bob Roelofs wordt voor Arnhem Centraal de opvolger van De Vroome. De andere
wethouders, Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), Roeland van der Zee (VVD), Martien Louwers
(PvdA), Ronald Paping (GroenLinks) en Jan van Dellen (VVD), volgen zichzelf na een maandje van
coalitieonderhandelingen op.
Asten – politiek – politieke kleurwisseling (0 wethouders)
Janine Spoor (Leefbaar Asten) wordt wethouder voor Samen voor Asten als gevolg van de fusie van
Leefbaar Asten met de oppositiepartij D66-Hart voor Asten.
Baarle-Nassau – politiek – breuk in fracties (0 wethouders)
De coalitie verliest door twee afsplitsingen de meerderheid en heeft voortaan 6 op 13 raadszetels. Er
wordt op vertrouwd dat het college de eindstreep kan halen.
Baarn – gezondheid
Jannelies Vissers (CDA) uit de running door corona. Haar taken worden waargenomen door
wethouder André van Roshum (ChristenUnie-SGP).
Barendrecht – gezondheid
Cees Schaap (VVD) is vanwege ziekte voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De collegeleden nemen
zijn taken over.
Beek – gezondheid
Hub Hodzelmans (CDA) legt opnieuw tijdelijk zijn werk neer. Het herstelproces van de ingreep die hij
in oktober 2020 onderging vanwege hartritmestoornissen, vergt meer tijd dan voorzien. Zoals in
2020 zal collega Ralph Diederen de taken van Hodzelmans waarnemen. Vervolgens krijgt de zieke
Hodzelmans een interimopvolger in CDA-raadslid Rob Schwillens. Zijn termijn van vervanging wordt
in juni verlengd met 16 weken. Einde van het jaar staat zowel Hodzelmans als Schwillens als
wethouder in het college genoemd.
Beekdaelen – azw
Roy van der Broek (CDA) legt zijn functie per 1 september neer. Hij wordt directeur van
Reinigingsdienst (RD) Maasland in Midden-Limburg. Geen opvolger, het college verdeelt de taken
van 6 wethouders over 5 wethouders.
Beemster – herindeling (3 wethouders)
Door fusieverkiezingen van Beemster met Purmerend op 24 november 2021 worden de wethouders
D.J. Butter (VVD), J.R.P.L. Dings (PvdA/GroenLinks) en A. Zeeman (D66) demissionair.
Beesel – azw
Debbie Heesakkers (VLP) stopt per 1 oktober. Zij gaat aan de slag bij de woningcorporatie
Woonwenz in Venlo. Tijdelijke opvolger: Luc Drost (VLP).
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Bergen op Zoom – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)
Patrick van der Velden (GBWP) houdt de eer aan zichzelf en stapt op. Aanleiding om zijn ontslag in te
dien is de stevige kritiek van de raad op 1,4 miljoen euro aan coronasteun die het college stak in de
reorganisatie van het eigen cultuurbedrijf. Het college besloot om 5 ton hiervan te gebruiken voor
het inhuren van topambtenaren. Een motie van wantrouwen die werd ingediend door Lijst Linssen
bleef tijdens de stemming steken op 16 voor en 17 tegen, waardoor de rest van het college nipt de
vergadering heeft overleefd. Geen opvolger. De taken van Van der Velden worden verdeeld over
overige collegeleden.
Bergeijk – gezondheid
Manon Theuws (VVD) neemt per 1 maart 2021 ontslag. Zij was al met ziekteverlof sinds april 2020.
Haar tijdelijke opvolger Marko van Dalen (VVD) wordt ook haar definitieve opvolger.
Bernheze – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Peter van Boekel (CDA) stoort zich aan het verharde politieke klimaat waarin steeds meer op de
persoon wordt gespeeld en kleine zaken worden uitvergroot. Het past niet bij zijn stijl van
wethouderschap. Hij kan er in ieder geval steeds minder goed mee omgaan. Bovendien spelen ook
gezondheidsredenen een rol voor de wethouder die in 2020 al enige tijd om onduidelijke redenen
afwezig was.
Opvolger: de 66-jarige Peter van Dieperbeek (CDA), oud-wethouder in Veghel, St. Michielsgestel en
Grave.
Bernheze – gezondheid
Peter van Dieperbeek (CDA) is in augustus tijdelijk afwezig omdat hij een operatie moest ondergaan,
en keert daarna weer terug.
Bernheze – gezondheid
Rein van Moorselaar (SP) is tijdelijk – in ieder geval voor zes weken, vanaf begin oktober – uit de
running om gezondheidsredenen. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door de wethouders Van
Diepenbeek en Wijdeven. Half november maakt Van Moorselaar bekend per direct te stoppen. Hij
heeft meer tijd nodig om te herstellen en vreest na twaalf jaar wethouderschap voor een burn-out.
Beverwijk – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Haydar Erol (GroenLinks) stapt per direct op. Hij kondigt dat onverwacht aan na een lange schorsing
in een verhit debat in de raad over het GGD-gezondheidsrapport en het schrappen van de naam Tata
Steel daaruit. Erol kreeg stevige vragen over wat hij wist van de diverse conceptversies van het
rapport en moest daarop meerdere keren het antwoord schuldig blijven. In een korte verklaring ligt
Erol zijn besluit toe en geeft hij aan zich tijdens het raadsdebat steeds ongemakkelijker te hebben
gevoeld. “Wij begonnen deze avond over een GGD-rapport en over Tata en nu gaat het over mijn
functioneren. Als mijn functioneren aan de orde komt dan is het voor mij klaar.’’ Opvolgster: het 61jarige voormalige GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok.
Blaricum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij), dertig jaar lokaal politiek actief en de laatste zeven jaar als
wethouder, heeft voorafgaand aan een aangekondigd interpellatiedebat in de gemeenteraad per
direct haar ontslag ingediend. Een raadsmeerderheid van VVD, D66, eenmansfracties van Ramona
Beemsterboer, Democratisch Alternatief Blaricum en Jannie van Dijk wilde een interpellatiedebat
met Boersen voeren over haar functioneren. De raadsmeerderheid vindt dat Boersen Blaricum
negatief in het nieuws brengt. Volgens de partijen roepen de 'bouwdossiers de afgelopen jaren bij
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de partijen en inwoners te veel vragen op die regelmatig onvoldoende worden beantwoord'. Dat zou
het de raad te moeilijk hebben gemaakt om haar controlerende taak uit te voeren.
Boersen geeft aan zich niet te herkennen in de kritiek. Omdat ze geen ruimte voelde voor een open
en onbevooroordeeld gesprek over de kritiek, en er volgens haar een onwerkbare situatie is
ontstaan, diende ze gisteravond vooraf al haar ontslag in. Opvolgster: Mary Klingenberg-Klinkhamer
(De Blaricumse Partij), voormalig raadslid en ex-wethouder in Laren.
Bodegraven-Reeuwijk – burgemeester
Inge Nieuwenhuizen (VVD) wordt voorgedragen tot burgemeester van de Drentse gemeente De
Wolden. Opvolger: oud-raadslid Gerrit van Eijk (VVD).
Boxmeer – herindeling (4 wethouders)
Door fusie met Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis tot fusiegemeente Land van Cuijk
worden vanwege de herindelingsverkiezingen per 24 november 2021 demissionair de wethouders
W.A.G.M. Hendriks-van Haren (LOF), M.W.G. Verstraaten (VDB-LO), P.I.M.H. Stevens (CDA) en
B.A.M. de Bruin-van Vught (CDA).
Breda – azw
Mirjam Haagh (PvdA) vertrekt per 1 oktober, na zeven jaar wethouderschap, en gaat aan de slag bij
BrabantZorg als voorzitter van de raad van bestuur van de Brabantse organisatie voor ouderenzorg,
thuiszorg, welzijn en zorg op maat in Oost-Brabant. Opvolger: Arjen van Drunen, PvdAfractievoorzitter in de Bredase raad en woordvoerder voor wethouders bij de afdeling communicatie
van de gemeente Helmond.
Breda – azw
Paul de Beer (D66) wordt programmamanager voor de Zuidwestelijke Delta, een belangrijk
onderdeel van het Deltaprogramma. Opvolger: de 32-jarige Tim van het Hof (D66)
Bunnik – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Paul Heijmerink (P21) stapt op na een aangenomen motie van afkeuring, gesteund door coalitiepartij
CDA die vindt dat de algemene werkwijze van de wethouder onvoldoende rekening houdt met dat
wat de raad wenst. Heijmerink wordt verweten dat hij zich niet voldoende heeft ingespannen om de
bouw van windmolens in de buurgemeente Zeist te voorkomen, onderdeel van het proces rondom
de RES die 16 Utrechtse gemeenten hebben opgesteld. Heijmerink wijt zijn vertrek, zo blijkt uit zijn
afscheidsbrief, aan de ontstane “rechts populistische meerderheid” in de Bunnikse raad en ook is er
in de gemeente onwil om een naderende “klimaatcatastrofe” te voorkomen.
P21 stapt uit de coalitie maar blijft wel de twee andere wethouders steunen.
Cranendonck – gezondheid
Frits van der Wiel (Pro6) stopt tijdelijk, maar later definitief om gezondheidsredenen. Van der Wiel
heeft last van een chronische oogaandoening en rugklachten. Geen opvolger.
Cuijk – herindeling (3 wethouders)
Door fusie met Boxmeer, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis tot fusiegemeente Land van Cuijk
worden vanwege de herindelingsverkiezingen per 24 november 2021 demissionair de wethouders
Maarten Jilisen (Liberaal LvC), David Sölez (Algemeen Belang Cuijk) en Joost Hendriks (CDA).
De Bilt – politiek – politieke afspraak/coalitiebreuk (1 wethouder)
De 64-jarige VVD-wethouder André Landwehr maakt bekend “volgens afspraak” te stoppen. Bij zijn
aantreden was met de VVD-fractie al overeengekomen dat hij na drie jaar zou stoppen. Geen enkele
fractie in de gemeenteraad zegt op de hoogte te zijn geweest van deze ‘geheime deal’ met de
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‘uitzendwethouder’, die weigerde te verhuizen uit zijn woonplaats Vianen naar De Bilt. De
wethouder lag in de maanden voor zijn aankondiging om te vertrekken zwaar onder vuur op
gevoelige dossiers. Na ophef over zijn aanstaande vertrek en de publieke discussie over mogelijk
wachtgeld stapt Landwehr per direct op.
De VVD-fractie wil een opvolger benoemen en zegt ook dat er geen afspraak was om na drie jaar te
stoppen. De ophef over de kwestie leidt ertoe dat de VVD uit het college wordt gezet en dat de drie
overige coalitiepartijen, D66, GroenLinks en CDA, als minderheidscoalitie doorgaan tot de
raadsverkiezingen.
De Ronde Venen – apw
Kiki Hagen (D66) wordt in de Tweede Kamer gekozen, na Sigrid Kaag en Rob Jetten met de meeste
voorkeursstemmen, meer dan dertigduizend. Opvolger: Cees van Uden, fractievoorzitter van D66 in
de Ronde Venense gemeenteraad.
Den Haag – politiek – projectverantwoordelijk (1 wethouder)
Bert van Alphen (GroenLinks) stapt op uit verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de
Energieacademie. Aanleiding: het onderzoeksrapport van Berenschot waaruit blijkt dat in het
bijzonder de planvorming en uitvoering veel is misgegaan. “De gemeente had vanuit haar bijzondere
rol als vertegenwoordiger van het algemeen belang en subsidieverstrekker, zorgvuldiger en scherper
moeten zijn.”
Van Alphen schrijft aan de gemeenteraad: “Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik
mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van
het college van burgemeester & wethouders.”
De Energieacademie was bedoeld om kwetsbare mensen kansen en perspectief op de arbeidsmarkt
te geven. 'Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam
perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. Het gaat hier om kwetsbare mensen die de hulp van
de gemeente Den Haag en partners hard nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.
De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen
onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.'
Opvolger: Arie Kapteijns (GroenLinks), raadslid voor GroenLinks in de Haagse raad en tot voor kort
fractievoorzitter.
Delft – apw
Hatte van der Woude (VVD), nummer 32 op de kandidatenlijst, stapt over naar de Tweede Kamer.
Opvolger: voormalig wethouder Lennart Harpe (VVD).
Den Helder – persoonlijk
Heleen Keur (CDA) stopt tijdelijk om haar 20-jarige dochter te verzorgen. Kort daarna wordt bekend
dat deze dochter is overleden. Tijdens haar afwezigheid in de zomer wordt haar portefeuille
waargenomen door collegawethouder Kees Visser (VVD).
Doetinchem – azw
Maureen Sluiter (VVD) wordt gemeentesecretaris bij de gemeente Westervoort en adjunct-directeur
van 1Stroom, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Opvolger: VVDfractievoorzitter Hans Dales.
Dongen – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Eline van Boxtel (PvdA) stapt op waarna de PvdA zich terugtrekt uit de coalitie met VVD en
Volkspartij Dongen. Aanleiding is het uitstel van de nieuwbouw van integrale kindcentra (IKC) en de
sloop van gymzaal Otterdonk. Tegelijkertijd worstelt het college met de noodzaak om de
schuldpositie van de gemeente te verlagen. Van Boxtel wordt ook verweten steken in de
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communicatie te hebben laten vallen. Van Boxtel wil niet dat het onderwijshuisvestingsbeleid de
dupe wordt van de discussie over de verlaging van de gemeentelijke schuldpositie, maar zij besluit
uiteindelijk om ontslag aan te bieden. De PvdA-fractie trekt zich uit de coalitie terug omdat de PvdA
te vaak geïsoleerd stond in de coalitie en college. Opvolger: de 68-jarige Cors Zijlmans, voormalig
wethouder in Steenbergen.
Dordrecht – persoonlijk
Piet Sleeking (Beter voor Dordt) stopt na elf jaar wethouderschap en een 47-jarig werkzaam leven als
wethouder. Sleeking is 70 jaar, had in 2020 al willen stoppen, maar ging door vanwege de corona en
heeft het besluit genomen om na de zomer te stoppen. Door gaan tot na de raadsverkiezingen zou
vanwege de lengte van de formatie nog een jaar extra betekenen maar hij “vindt het eigenlijk wel
mooi geweest”. Geen opvolger.
Dronten – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Roelof Siepel (ChristenUnie) biedt zijn ontslag aan: “Helaas heb ik in de afgelopen dagen moeten
constateren dat het vertrouwen rond mijn ambt en werkwijze ter discussie is komen te staan, in het
bijzonder met betrekking tot het dossier Swifterbant-Zuid."
Siepel geeft toe dat hij de emoties in de gemeenteraad rondom de geplande woonwijk in
Swifterbant onvoldoende heeft onderkend. Dat speelde vooral toen hij in juni in een besloten
vergadering opperde de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de buurt op slot te zetten, om
nieuwe vertraging voor de wijk te voorkomen.
Opvolger: de voormalige Kampense en Oldebroekse wethouder Gerrit Jan Veldhoen (ChristenUnie).
Edam-Volendam – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Albert Koning (Lijst Kras) geeft er de brui aan. Aanleiding: een verschil van inzicht op het dossier
nieuwbouwwijk Lange Weeren in Volendam, vooral over het aantal te bouwen woningen. "Het
verschil van inzicht is voor mij een principekwestie. Daarom zie ik mij genoodzaakt om direct te
stoppen.” Opvolger: oud-wethouder Wim Rijkenberg (Lijst Kras).
Ede – terug van ziekteverlof
Hester Veltman (VVD) is na een half jaar ziekteverlof terug aan het werk als wethouder.
Ede - politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Geert Ritsema (GroenLinks) neemt ontslag per 1 januari 2022. Hij wilde meer werk maken van de
groene en sociale ambities in Ede, maar ergert zich dat de coalitiefracties hem in die ambities niet
willen steunen, waardoor zijn ambities om te komen tot een zero emissie zone steeds verder
verwateren. Geen opvolger.
Eindhoven – verlenging interimschap – einde interimschap (1 wethouder)
Het interimschap van Joost de Jong (VVD), sinds december tijdelijk vervanger van Marcel Oosterveer
(VVD), wordt per 16 maart met nog eens 16 weken verlengd. Marcel Oosterveer blijkt een nieuwe
oogoperatie te moeten ondergaan.
Joost de Jong (VVD) stopt per 14 juli. Marcel Oosterveer (VVD), slechtziend na zijn oogoperatie, keert
terug, en fungeert als rolmodel voor slechtzienden, op verzoek van het ministerie van BZK.
Enkhuizen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Erik Struijlaart (VVD, zakencollege zonder coalitie) stapt op vanwege het verzet tegen de komst van
een geitenhouderij aan de rand van de wijk Kadijken. Bewoners waren het niet eens met de komst
en dienden bezwaar in bij de gemeente. In de raad is ergernis dat het besluit om de geitenhouderij
te bouwen twee weken is achtergehouden. Het leidde eerst tot een motie van afkeuring, en later tot
een motie van treurnis, die niet werd aangenomen.
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De raad besluit om geen opvolger aan te wijzen. Het leidt er toe dat SP, VVD en Enkhuizen Vooruit
uit het raadsbreed akkoord stappen en verder gaan als oppositie ‘omdat het niet meer verantwoord
was de stad op deze wijze te besturen.’
Epe – politiek – integriteit (1 wethouder)
Robert Scholten (De Nieuwe Lijn) stapt per direct op omdat er volgens hem een heksenjacht op hem
is geopend in de media en door sommige raadsfracties. Scholten wordt verweten dat hij eerst tegen
de raad zei niets te weten van de verplichting om twee uitritten bij een bedrijventerrein aan te
leggen, maar later moest erkennen wel op de hoogte te zijn. Het was volgens Scholten geen leugen.
"Als ik doelbewust had gelogen, dan zou ik hier nu niet meer zijn. Dat is een politieke doodzonde."
Nadelig voor Scholten was ook dat omwonenden die bezwaar maakten tegen de aanleg van de
uitritten zich bedrogen voelden.
Scholten kreeg vervolgens te maken met een publicatie van een video waarin hij zegt ‘regelmatig
eventjes de geschiedenis te wissen' op zijn telefoon. Zo kun je de dans ontspringen als er een WOBverzoek komt, waarbij bestuurders en overheden allerhande informatie moeten kunnen
overhandigen (ook SMS- en app-verkeer). Volgens Scholten was het een onhandige uitspraak en
worden er tegen hem en zijn partij politieke spelletjes gespeeld.
Opvolger: Michiel Wiersinga (De Nieuwe Lijn).
Epe – politiek – coalitiebreuk (4 wethouders, 3 eigen opvolging)
Michiel Wiersinga (De Nieuwe Lijn) stopt er na drie maanden mee. Aanleiding is de kwestie rondom
wethouder Jan Aalbers die als bestuurder op de loonlijst zou hebben gestaan van een school die ook
graag op het bedrijventerrein wilde zitten. Naast het in twijfel trekken van de integriteit van Aalbers,
zou zijn broze gezondheid Wiersinga ook parten spelen.
De coalitie staat op ontploffen als Gemeentebelangen dreigt om op te stappen. De Nieuwe Lijn
aarzelt met een opvolger voor Wiersinga, die anderhalf ton wachtgeld gaat krijgen wat voor extra
beroering zorgt.
De Nieuwe Lijn (6 van de 23 raadszetels en al bijna vijftig jaar coalitiepartij) zegt zichzelf niet langer
welkom te voelen in de coalitie – “De Nieuwe Lijn moet tot aan de verkiezingen zijn plaats weten en
een stapje terug doen” - en dat ‘voor constructief partnerschap geen basis meer is’.
De overige coalitiepartijen CDA, SGP-ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Gemeentebelangen en Epe
Liberaal hebben met twaalf van de 23 zetels een nipte meerderheid. De Nieuwe Lijn belooft zich
‘positief en opbouwend’ op te stellen.
De coalitiepartijen stellen voor dat de parttime wethouders Lia de Waard (SGP-ChristenUnie) en Jan
Aalbers (GroenLinks), die voor zeventig procent op de loonlijst staan, extra uren gaan maken.
Aalbers gaat volgens het voorstel fulltime werken, De Waard voor negentig procent. Dat betekent
dat de vacature half wordt ingevuld. De derde wethouder is en blijft Erik Visser (CDA).
Nieuwe Lijn zegt dat voorstel te steunen.
Gemert-Bakel – apw
Inge van Dijk, nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst Tweede Kamer, wordt benoemd tot Kamerlid.
Opvolger: de Schijndelse oud-wethouder Bart Claassen (CDA).
Gemert-Bakel – opvolgster
Willeke van Zeeland (CDA) volgt in raadsvergadering van 28 januari 2021 Anke van Extel-van Katwijk
(CDA), die burgemeester van Asten is geworden. Opvolgster: de 32-jarige Ripse Willeke van Zeeland
(CDA).
Gilze Rijen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Sandra Diepstraten (CDA) stopt per direct. Ze neemt ontslag omdat de bestuurlijke samenwerking in
ABG-verband (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) niet goed werkbaar is, en na twee jaar
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proberen verwacht zij niet dat het nog snel beter gaat worden. “Als wethouder heb je een boel
ballen de lucht in te houden. Als stukken niet worden aangeleverd, dan is het lastig functioneren. (..)
Geen bestuurder kan zonder goede ambtelijke ondersteuning en achtervang. Ik ervaar onvoldoende
ruimte en vertrouwen in deze ondersteuning op organisatieniveau om nog langer de
verantwoordelijkheid voor mijn portefeuille te willen en kunnen dragen.”
Beoogd opvolgster: Annette Stinenbosch, voormalig CDA-wethouder in Bergen op Zoom.
Goirle – gezondheid
Piet Poos (CDA) stopt om gezondheidsredenen. Poos is nog steeds niet hersteld van de besmetting
van het coronavirus waarmee hij in december besmet raakte. Poos maakt zijn vertrek bekend kort
voor de beeldvormende raadsvergadering waarin hij en het bestuur van de Stichting Jong bevraagd
worden over de motivatie achter het opzeggen van het contract met de Stichting. Daarover is voor
de vergadering ophef ontstaan. Opvolger: CDA-fractievoorzitster Tess van de Wiel.
Goirle – gezondheid
Marijo Immink (Pro Actief Goirle) legt haar werkzaamheden tijdelijk neer omdat bij haar borstkanker
is geconstateerd. Haar taken worden verdeeld over de overige collegeleden.
Gooise Meren – burgemeester
Jorrit Eijbersen (VVD) wordt burgemeester van Hellendoorn. De VVD-fractie vindt het onnodig voor
de rest van de collegeperiode nog een vervanger voor te dragen en te benoemen want alle grote
projecten zijn afgerond.
Gouda – azw
Hilde Niezen (GroenLinks) stopt per 8 december 2022. Per 1 januari 2022 start zij als directeur van
de Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. Niezen is bijna acht jaar
wethouder. Opvolger: raadslid Michel Klijmij-van der Laan (GroenLinks)
Grave – einde interimschap
Ike Busser (LPG) stopt met zijn tijdelijke vervanging want Rick Joosten (LPG) keert na een jaar terug
van ziekteverlof.
Grave – herindeling (3 wethouders)
Door fusie met Boxmeer, Cuijk, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis tot fusiegemeente Land van Cuijk
worden vanwege de herindelingsverkiezingen per 24 november 2021 demissionair de wethouders
Anja Henisch (Lokale Partij Grave LPG), Theo Lemmen (VVD) en Rick Joosten (Lokale Partij Grave).
Groningen – azw
Paul de Rook (D66) stopt eind juli als wethouder. De 34-jarige wethouder (die 7 jaar wethouder is)
gaat aan de slag als directeur organisatie- en onderwijsontwikkeling bij Noorderpoort. Opvolger:
voormalig D66-fractievoorzitter Berndt Benjamins.
Groningen – gezondheid
Chlimina Chakor (GroenLinks) legt tijdelijk haar werkzaamheden tot aan de zomervakantie neer,
omdat zij getuige was van een dodelijke steekpartij in een supermarkt in Hoogkerk. Het voorval
heeft haar dusdanig aangegrepen dat ze tijdelijk een stap terug doet. Chakor lag overigens politiek
onder vuur in de raad over de kwestie-drafbaan.
Haarlem – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Michel Rog (CDA) neemt ontslag. Hij kwam in problemen toen hij om principiële redenen zijn QRcode niet wilde laten bij een wijkraadsvergadering. Rog steunde ook de inmiddels afgetreden CDA-
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staatssecretaris Mona Keijzer bij haar kritiek op de coronapas. Rog kreeg in de raad over zijn
opstelling een motie van afkeuring aan de broek. "De harde toon in het debat heb ik het afgelopen
reces laten bezinken. Ik stel voor mezelf vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar om in dit team
van wethouders mijn werk in onze gemeente effectief voort te kunnen zetten. Dat betreur ik
enorm", schrijft hij op Twitter. Opvolgster: het 40-jarige raadslid Eva de Raadt (CDA).
Haarlemmermeer – persoonlijk
Mieke Booij (PvdA) stopt met onmiddellijke ingang. Ze heeft tijdens de Kerstdagen 2020 vastgesteld
dat het wethouderschap iets vraagt wat zij niet kan bieden. Opvolger: Fouad Sidali, 54 jaar,
voormalig journalist voor NOS en SBS, maar ook voormalig raadslid in Haarlemmermeer, voormalig
stadsdeelwethouder in Amsterdam-West en voormalig wethouder sociaal domein in Culemborg.
Hardenberg – burgemeester
Jan ten Kate (OpKoers.nu) wordt voorgedragen tot burgemeester van Staphorst. Opvolger: de 59jarige Nico Lansink Rotgerink, voormalig wethouder in Borne voor GB90 (2002-2010) en vervanger
van een VVD-wethouder in Wierden (2016-2018).
Hardenberg – azw
Gitta Luiten (PvdA) stopt per 1 april. Zij wordt partner Cultuur en Erfgoed bij BMC. Opvolgster: de 68jarige Mary Looman, voormalig wethouder in Midden-Drenthe en voormalig waarnemend
burgemeester van Skarsterlân.
Heemskerk – persoonlijk
Krijn Rijke (CDA) treedt aanvankelijk tijdelijk om persoonlijke redenen terug, na het overlijden van
zijn vrouw, maar besluit later in het jaar om definitief te stoppen. Zijn tijdelijke opvolger CDAbestuurslid Frits Brouwer wordt zijn definitieve opvolger.
Heerde – persoonlijk
Jan Berkhoff (CDA), 65 jaar, stopt na een intensief jaar waarin hij de door corona geveld
burgemeester Koops verving. De rek is eruit, de rol die wethouder Jan Berkhoff (65), die in deze
periode ook met gezondheidsproblemen te maken had, het liefste speelde is hem te zwaar
geworden. “Het bezorgt me stress en maakt me moe. Niet eerder heb ik me zo gevoeld. Ik wilde er
ook niet aan maar ik mis de mentale veerkracht om dit werk goed te kunnen blijven doen. Het kost
te veel energie.’’ Opvolger: het 41-jarige raadslid Stephan Nienhuis (CDA).
Heerhugowaard – herindeling (4 wethouders)
Door fusie met Langedijk tot Dijk en Waard worden vanwege de herindelingsverkiezingen op 24
november 2021 demissionair de wethouders John Does (HOP), Bert Fintelman (CDA), Annette Groot
(Senioren Heerhugowaard) en Monique Stam-de Nijs (VVD).
Heeze-Leende – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
De PvdA trekt zich terug uit de coalitie uit onvrede over de prestaties van het college. Twee weken
later besluit PvdA-wethouder Toon Bosmans (deeltijdwethouder 0,55 fte) te stoppen als wethouder.
“Stoppen vind ik de meest integere beslissing. Toch blijven zitten, past niet bij mij. Ik houd de eer
aan mijzelf en treed terug.” Geen opvolger.
Helmond – gezondheid
Antoinette Maas (GroenLinks) stopt acht maanden voor het einde van de collegeperiode. Werk en
privé zijn al een tijd niet meer in balans: “Het is niet goed voor mijzelf, mijn gezin en de stad als ik
doorga”. Vier van de zes kinderen in de leeftijd van 17 tot 24 jaar wonen nog thuis.
Opvolger: Andrew Harijgens, voormalig GroenLinks-wethouder in Bergen op Zoom.
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Hulst – gezondheid
Jean-Paul Hageman (Algemeen Belang Groot Hulst) blijft nog vier maanden uit de running; hij
herstelt onvoldoende van de coronabesmetting die in oktober 2020 het college en een aantal
raadsleden trof. Taken worden door het college overgenomen. Per 17 mei 2021 keert Hageman
terug van ziekteverlof.
Kampen – azw
Geert Meijering (CDA), wethouder sinds 2014, wordt per 23 augustus manager public affairs bij het
team van de regiodirectie Noord-Oost van de NS. Opvolger: 47-jarige Bas Wonink, werkzaam bij
Waterschap Drents Overijsselse Delta (CDA).
Kampen – azw
Irma van der Sloot (GroenLinks) stopt per 1 januari 2022, ze begint in januari aan een nieuwe baan.
Ook de “verhardende cultuur” noemt ze als reden voor vertrek. Ze lijkt te verwijzen naar
bedreigingen aan haar adres, die eerder dit jaar naar buiten kwamen. Over de aard van die
bedreigingen wilde de wethouder destijds niks zeggen. "Het staat me tegen als er op de persoon
gespeeld wordt, en niet op de bal. Akeliger wordt dat als dat gebeurt via de sociale media en niet in
de raad, waar het debat thuishoort.”
Kerkrade – burgemeester
Dion Schneider (VVD) is benoemd tot waarnemend burgemeester in Simpelveld.
Krimpenerwaard – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)
Jeannette Hofman (Lokaal OP1) stapt per direct, op advies van bestuur en fractie van haar partij.
Tegelijkertijd trekt Lokaal OP1 zich terug uit de coalitie.
Lokaal OP1 trad in 2018-19 toe tot de coalitie toen deze de meerderheid verloor door het vertrek
van een VGBK-raadslid. 'We willen niet met modder gooien, maar gaandeweg is er wrijving ontstaan
waarbij de chemie is verbleekt. Er was onvoldoende basis van vertrouwen binnen het college', zegt
Lokaal Op1-raadslid Peter Gabeler in de raadsvergadering. 'Wij hebben besloten de oppositie in te
gaan en we zullen dat constructief doen. We willen er geen spektakel van maken en snel weer
overgaan tot de orde van de dag.'
De resterende coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en Vereniging Gemeente Belang
Krimpenerwaard gaan door als minderheidscoalitie.
Laarbeek – burgemeester
Greet Buter (PvdA) wordt burgemeester in Deurne. Geen opvolger.
Landerd – herindeling (3 wethouders)
Door fusie van Landerd met Uden en daarmee herindelingsverkiezingen per 24 november 2021
worden demissionair de wethouders Ben Brands, Hans Vereijken en Riny van Rinsum.
Landgraaf – azw
Ramon Lucassen (CDA) stopt per 1 september. Hij treedt op die datum in dienst als adviseur van de
directie van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg in Maastricht. Beoogd opvolger: de 22jarige CDA-fractievoorzitter Stijn Kropman.
Langedijk – herindeling (4 wethouders)
Door fusie van Langedijk met Heerhugowaard tot fusiegemeente Dijk en Waard en daarmee
herindelingsverkiezingen op 24 november 2021 worden demissionair de wethouders J.
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Nieuwenhuizen (VVD), A.G.W. Jongenelen (Dorpsbelang), M.L. Reijven (PvdA) en N. Langedijk (Hart
voor Langedijk/D66).
Lansingerland – azw
Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) vertrekt en begint per 1 november 2021 in een nieuwe functie
bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector. Van Tatenhove is sinds 2014 wethouder. Zij is
tevens landelijk voorzitter van de ChristenUnie. Opvolgster: Titia Cnossen, voormalig wethouder in
Berkel en Rodenrijs en ex-burgemeester Woudenberg.
Leeuwarden – apw
Friso Douwstra (CDA) wordt gedeputeerde in Fryslân. Hij volgt Sander de Rouw op die burgemeester
wordt van Kampen. Opvolger: Abel Reitsma (CDA), 34 jaar, docentbegeleider op het Friesland
college en sinds 2018 raadslid.
Leiden – azw
Marleen Damen (PvdA) stapt na bijna acht jaar wethouderschap over en wordt directeur
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Bosch. Daar begint zij per 1 januari 2022.
Leidschendam-Voorburg - burgemeester
Nadine Stemerdink (PvdA) wordt burgemeester van Voorschoten. De voordracht door de PvdA om
de voormalig Haagse wethouder Rabin Baldewsingh als opvolger te benoemen, wordt door de raad
in overgrote meerderheid afgewezen. De PvdA trekt zich daarop terug uit de coalitie die desondanks
zijn meerderheid behoudt. Geen opvolger dus als wethouder.
Lelystad – persoonlijk
Janneke Sparreboom (VVD) stopt ermee. Het afgelopen jaar 2020 was “heftig en ingewikkeld”. Dat
heeft sporen achtergelaten, en daarom acht zij de tijd gekomen te stoppen en een andere weg in te
slaan. Sparreboom was na het plotsklapse overlijden van SP-collega John van den Heuvel de enige
wethouder die de coalitiecrisis in 2020 overleefde en doorging in het nieuwe college. Sparreboom
zag partijgenoot en burgemeester Ina Adema vertrekken en stond regelmatig onder druk omdat
zelfs haar eigen partij een voorstel voor vernieuwing van het stationsgebied afwees.
Opvolger: Adam Elzakalai (VVD), voormalig wethouder in Haarlemmermeer.
Leudal – gezondheid
Arno Walraven (Samen Verder) neemt na ruim twintig wethouderschap afscheid. Hij stopt om
gezondheidsklachten per 1 januari 2021. Maar hij verdedigt in zijn afscheidsvergadering op 11
januari 2021 nog wel een raadsvoorstel, het uitvoeringsprogramma wonen. Opvolger: Samen
Verder-fractievoorzitter Michel Graef (32).
Leusden – azw
Erik van Beurden (GroenLinks-PvdA) wordt per 1 september adviseur bij bureau Over Morgen, dat
advies geeft over duurzame leeromgeving. Van Beurden is wethouder sinds 2014 en had geen trek in
een derde termijn en wou deze kans niet voorbij laten gaan. Opvolgster: raadslid Fenneke van der
Vegte (GroenLinks-PvdA), strategisch adviseur stad en ontwikkeling bij de gemeente Amersfoort.
Lisse – apw
Jeanet van der Laan (D66) wordt Tweede Kamerlid voor D66. Opvolger: het voormalige Leidse
raadslid en D66-fractievoorzitter Jeffrey van Haaster die in 2018 de strijd om het lijsttrekkerschap
verloor van Paul Dirkse en toen de Leidse politiek verliet.
Lochem – azw
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Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) stopt per 1 april 2021. Hij wordt interim-directeur bij
Tribuut, het centrale belastingcentrum voor Lochem, Apeldoorn, Epe, Voorst en Zutphen. Groot
Wesseldijk had al aangegeven dat hij geen derde wethoudersperiode ambieerde. Zijn voortijdige
vertrek komt echter onverwacht. Opvolger: het 28-jarige raadslid Robert Bosch, tevens
fractievoorzitter Gemeentebelangen, uit Voorst.
Loon op Zand – politiek – integriteit (1 wethouder)
Frank van Wel (VVD) stapt op na een beschuldiging van ongewenst gedrag. De wethouder zou,
volgens de gemeente, ‘te volhardend kameraadschappelijke betrekkingen’ aan hebben geknoopt
met een ambtenaar die daar niet van was gediend. De vrouw diende eind juli een klacht in bij de
gemeentesecretaris. Loon op Zand heeft een advocatenkantoor onderzoek laten doen naar de
klacht. Volgens het advocatenkantoor heeft Van Wel de grens tussen privé en zakelijk te nadrukkelijk
opgezocht. De wethouder beaamt dat hij een aantal maanden privécontact heeft gehad met de
medewerkster. “Maar er is er niets gebeurd wat ik thuis niet wil of kan uitleggen.” Toch is het beter
om te gaan, schrijft Van Wel in een brief aan de gemeenteraad. “Het staat buiten kijf dat ik de grens
tussen wethouder en ambtenaar onvoldoende in acht nam. Dat ik me onvoldoende realiseerde dat
een wethouder nu eenmaal niet de collega van een ambtenaar is of moet willen zijn.”
Opvolgster: de 26-jarige VVD-fractievoorzitter Suzan Mandemakers, die al bijna acht jaar raadslid is.
Loon op Zand – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) stapt op vanwege een breuk met zijn eigen fractie. Bruijniks
vindt dat het college een goed voorstel heeft over de bouw van de nieuwe Wetering, maar zijn
fractie is verdeeld over het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand.
Maastricht – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)
Jim Janssen (SPM, Senioren Partij Maastricht) stapt per direct op, een dag voor het geplande debat
over de kwestie ‘interimdirecteur Dekkers’. De zaak betreft de inhuur van een externe medewerker,
Hans Dekkers, die was ingehuurd op orde op zaken te stellen in het sociaal domein en jeugdzorg en
die voor een half jaar werken een kwart miljoen euro in rekening brengt, terwijl de gemeente kampt
met forse bezuinigingen. Als gevolg van de kwestie vertrekt ook gemeentesecretaris Ruud Kleynen,
die al enkele maanden met ziekteverlof was en vervolgens gemeentesecretaris wordt in De Ronde
Venen.
Opvolger: Frans Bastiaens, voormalig raadslid in Maastricht en ex-PvdA-fractievoorzitter.
Meerssen – persoonlijk
Rein Dupont, die in oktober 2020 als wethouder van buiten was aangesteld, stopt er in januari per
direct mee. Aanleiding: persoonlijke omstandigheden. Twee opvolgers van buiten: de 63-jarige Wim
Kemp die van 2004 tot 2014 wethouder was in Roermond voor het CDA en de 61-jarige PvdA’er
Peter Hovens, bestuurskundige en voormalig wethouder in Schinnen (2011-2013) en Beek (20142015).
Midden-Groningen – persoonlijk
Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) stopt per 1 juli omdat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Hij is sinds 2006 wethouder, eerst in Slochteren daarna in Midden-Groningen.
Opvolger: David de Jong, oud-raadslid in Groningen voor de ChristenUnie.
Midden-Groningen – politiek – integriteit (1 wethouder)
Jaap Borg (VVD) verliest het vertrouwen van het college van burgemeester en wethouders. Borg
handelt in strijd met de door het college vastgestelde ‘Beleidsregel Handhavend optreden tegen
onrechtmatige permanente bewoning van recreatieverblijven’. Borg heeft namelijk het college
verzuimd te informeren over de tweede recreatiewoning die hij bezit en in de permanente verhuur
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heeft. Het college wil dat Borg opstapt, maar die vindt dat de raad gaat over het opzeggen van het
vertrouwen in zijn wethouderschap.
Borg stapt uiteindelijk met onmiddellijk ingang op als duidelijk is dat de meerderheid van de raad
achter het college staat. Zijn fractie stapt uit het college. De overige vier partijen gaan samen zonder
de VVD door. Dus geen opvolger.
Mill & St. Hubert – herindeling (2 wethouders)
Door fusie met Boxmeer, Cuijk, Grave en Sint Anthonis tot fusiegemeente Land van Cuijk worden
vanwege de herindelingsverkiezingen per 24 november 2021 demissionair de wethouders Erik van
Daal en Jos van den Boogaart.
Nederweert – persoonlijk
Frank Voss (Nederweert Anders) stapt per direct op. Hij heeft zichzelf de vraag gesteld of hij op 72jarige leeftijd zich bij de komende raadsverkiezingen nogmaals voor een periode van vier jaar
beschikbaar wil stellen en concludeert dat het tijd is om een opvolger de kans te geven. Collegeleden
nemen voorlopig zijn taken over. Opvolgster: de 55-jarige Ria Stienen, fractievoorzitter van
Nederweert Anders.
Nijmegen – azw
Harriët Tiemens (GroenLinks) stopt in Nijmegen. Zij gaat aan de slag als directeur bij Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen, een
samenwerkingsverband tussen 18 regiogemeenten voor wonen, werken en mobiliteit.
Opvolger: Jan Wijnia (GroenLinks), voormalig Statenlid in Gelderland voor GroenLinks en oudwethouder van Nijmegen (1990-1994) en gemeentesecretaris in de afgelopen twintig jaar in
Heumen en Lingewaard.
Noardeast-Fryslân – gezondheid
Pytsje de Graaf (FNP) blijft voorlopig vanwege ziekte thuis, waarna zij in de zomer aankondigt af te
treden vanwege haar gezondheid.
Opvolger, eerst tijdelijk voor 16 weken, later definitief: Fedde Breeuwsma, FNP-fractievoorzitter in
de raad.
Noardeast-Fryslân – einde vervanging
Egbert van Esch (CDA) stopt als vervanger want de herstelde Esther Hanemaaijer (CDA) keert na
ziekteverlof terug als wethouder (oktober 2020)
Noordwijk – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Sjaak van den Berg (NZLokaal) stapt op omdat een groot deel van zijn eigen fractie het vertrouwen in
hem heeft opgezegd. Een poging vanuit het bestuur om Van den Berg weer op de kieslijst voor de
komende raadsverkiezingen te plaatsen stuitte op bezwaren bij de partijleden. “Het is me niet gelukt
om vanuit de rol van wethouder de relatie met mijn partij uit te bouwen. In de aanloop naar de
komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de gemoederen binnen NZLokaal hoog opgelopen. Daarbij
ben ik nu tot de conclusie gekomen dat ik hier niet langer bij pas en ik mij gedwongen voel dit besluit
te nemen”, schrijft Van den Berg in zijn ontslagbrief aan de gemeenteraad. Andere berichten melden
dat Van den Berg gebrekkig communiceerde.
Oldambt – persoonlijk
Bard Boon (Partij van het Noorden) stopt ermee. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven
maar het is al langer bekend dat Boon het stokje wil overdragen. Opvolger: raadslid Jurrie Nieboer
(Partij van het Noorden).
Oosterhout – persoonlijk
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Robin van der Helm (VVD) stopt in september om een lang gekoesterde wens uit te gaan voeren: het
opzetten van een eigen onderneming. Beoogd opvolger: fractievoorzitter Dees Melsen (VVD), sinds
2013 VVD fractievoorzitter in Oosterhout.
Ouder-Amstel – burgemeester
Marian van de Weele (D66) wordt burgemeester van Waterland. Opvolger: Willem Jansen (D66).
Oudewater – gezondheid
Walther Kok (De Onafhankelijken) wordt getroffen door een hartinfarct, ligt in het ziekenhuis en
wordt geopereerd.
Papendrecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder, eigen opvolging)
Kees de Ruijter (ChristenUnie) neemt een “time-out”. Reden is een raadsvergadering in november
over de toekomst van de schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. Het college wilde
nieuwbouw, maar oppositiepartij D66 pleitte voor een grote renovatie, het zogeheten plan-B dat
goedkoper zou zijn, en kreeg daarvoor steun van coalitiepartij Papendrechts Algemeen Belang (PAB).
Ook ChristenUnie-raadslid Pieter-Jan Dekker stemde voor. De Ruijter vindt renovatie geen oplossing
voor de langere termijn. De Ruijter hervat zijn werkzaamheden een week later.
Peel en Maas – gezondheid
Wim Hermans legt zijn wethouderschap tijdelijk neer vanwege gezondheidsredenen. In de zomer
maakt Hermans bekend definitief om gezondheidsredenen te stoppen. Opvolger: John Timmermans
(CDA) uit Beringe.
Peel en Maas – gezondheid
Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) legt vanwege gezondheidsredenen het wethouderschap
tijdelijk neer. Begin november gaat zij na een geslaagde operatie weer gedeeltelijk aan de slag.
Purmerend – herindeling (5 wethouders)
Door herindeling samenvoeging van Beemster met Purmerend worden demissionair de wethouders
Mario Hegger (Stadspartij), Harry Rotgans (Ouderenpartij AOV Purmerend), Paul van Meekeren
(D66), Eveline Tijmstra (CDA) en Thijs Kroese (PvdA).
Renswoude – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Sander van ’t Foort (ChristenUnie) struikelt over de kwestie over locaties voor windmolens in de
gemeente. Na zijn opstappen gaat de ChristenUnie uit het college.
Met Van ’t Foort verliest het RES-gebied FoodValley (RES betekent Regionale Energiestrategie) ook
de regionale trekker. De meerderheid van de raad stemde tegen het voorstel van het college om op
de Emminkhuizerberg twee windmolens te plaatsen.
Van ’t Foort reageert kort op de website van de gemeente. “Met deze beslissing van de Renswoudse
raad is mijn positie als regionaal trekker van de RES mijns inziens niet meer geloofwaardig. Ik vind
het ontzettend jammer dat er juist in mijn eigen gemeente onvoldoende draagvlak is voor het RESbod. Ik heb de overtuiging dat duurzame energie ontzettend nodig is voor de toekomst. Juist ons
voorstel aan de raad gaf mijns inziens een goede invulling aan de opgave waar we als Renswoude en
haar regio voor staan.”
Dorpsbelang Renswoude en VVD gaan als minderheidscoalitie door tot de raadsverkiezingen. De
taken van Van ’t Foort worden door de andere wethouders overgenomen.
Rijswijk – burgemeester
Björn Lugthart (Wij) wordt burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Geen opvolger.
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Roerdalen – gezondheid
Eugenie Cuijpers (CDA) is vanwege ziekte langere tijd uitgeschakeld. Opvolger in ieder geval voor een
periode van vier maanden: Martijn van Helvert, 43 jaar, uit Susteren, voormalig Tweede Kamerlid die
een poging deed om lijsttrekker van het CDA te worden en te weinig voorkeursstemmen haalde om
in de Kamer te worden gekozen.
In de zomer maakt Cuijpers bekend definitief niet meer terug te keren. Zijn aantreden levert wel
nodige commotie op over het risico op wachtgeld dat de gemeente mogelijk in de toekomst voor
Van Helvert moet betalen.
Rotterdam – apw
Barbara Kathmann (PvdA) staat als nummer 7 (na het opstappen van beoogd lijsttrekker Lodewijk
Asscher) op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en stopt per 13 februari 2021. Zij wil zich
vanaf medio februari concentreren op het campagnevoeren voor de Kamerverkiezingen van 17
maart 2021.
"Ik ben van plan om vanaf 13 februari mijn taken neer te leggen zodat het college gedurende de
resterende opzegtermijn in mijn waarneming kan voorzien tot uw raad mijn opvolger heeft
benoemd", schrijft zij. Kathmann is als wethouder onder andere verantwoordelijk voor de Kleine
Kernen, zoals Hoek van Holland, maar ook van economie en 'wijken'. "Zoiets groots en belangrijks
vergt de volle aandacht, dit doe je er niet 'even bij'", aldus Kathmann.
Opvolgster: Roos Vermeij, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA.
Rotterdam – burgemeester
Bert Wijbenga (VVD) wordt voorgedragen als burgemeester van Vlaardingen, als opvolger van Bas
Eenhoorn die sinds december 2019 waarnemend burgemeester is. Opvolger: VVD-fractievoorzitter
Vincent Karremans.
Rotterdam – azw
Sven de Langen (CDA) stopt half oktober. Hij wordt bestuurder bij PZC Dordrecht, een instelling voor
ouderenzorg. Opvolgster: Christine Eskes (CDA).
Rozendaal - persoonlijk
Marieke Albricht-Brinkman (Rosendael ’74) stopt als wethouder. Ze wil meer tijd bestreden aan haar
beroep als financieel consultant. Dat vak combineerde ze in de afgelopen elf jaar met het politiek
ambt, eerst als raadslid, later als fractievoorzitter en daarna sinds 2018 als parttime wethouder.
“Voor de toekomst ligt mijn hart bij het werk in het bedrijfsleven”. Opvolger: de 70-jarige Simon
Warmerdam (Rosendael ’74).
Rucphen – azw
De 40-jarige Martien de Bruijn (RVP) stopt per 1 januari 2022. Hij vindt het na drie perioden als
wethouder genoeg en tijd om te beginnen met een nieuwe uitdaging: een eigen bedrijf, West
Brabant Prefab voor het leveren van houtskeletten voor bouwpakketten van huizen waarmee hij zo
snel als mogelijk wil beginnen, en daarom niet de collegeperiode vol wil maken. Zijn taken worden
tot de raadsverkiezingen overgenomen door collega-wethouders Laura Matthijssen en Suzanne
Breedveld.
Schiedam – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
GroenLinks en Progressief Schiedam zeggen het vertrouwen in de coalitie op omdat de
coalitiepartijen het oneens blijven over de duurzame verstedelijking van Schiedam. Wethouder
Jeroen Ooijevaar (GroenLinks/PS) dient zijn ontslag in.
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De overige coalitiepartijen AOV, CDA, D66 en VVD (samen 15 van de 35 zetels) gaan met elkaar
samen verder als minderheidscoalitie omdat zij zich kunnen vinden in het coalitieakkoord van 2018
en omdat de ernst van de financiële situatie in Schiedam om een stabiel bestuur vraagt.
Er komt geen opvolger voor Ooijevaar. De portefeuilles worden herverdeeld over de resterende
wethouders.
Schiedam – apw
Fahid Minhas (VVD) wordt verkozen tot lid van de Tweede Kamer en dient zijn ontslag in.
Opvolgster: Kamerlid Antoinette Laan (VVD).
Schiedam – einde interimschap
Marcel Houtkamp (D66) wordt definitief voorgedragen als wethouder voor de rest van de periode.
Houtkamp verving sinds september 2020 Marcel Bregman die tijdelijk was gestopt vanwege
oververmoeidheidsverschijnselen. Bregman laat in oktober 2021 weten niet meer terug te keren.
Sint Anthonis – herindeling (3 wethouders)
Door fusie met Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert tot fusiegemeente Land van Cuijk worden
vanwege de herindelingsverkiezingen per 24 november 2021 demissionair de wethouders Huub
Bellemakers (Sint Anthonis Nu), Wouter Bollen (VVD) en Rob Poel (Sint Anthonis Nu), die in januari
2020 is aangetreden als definitieve opvolger van Jos Ramaekers.
Sittard-Geleen – apw
Ton Raven (Stadspartij) stopt na nauwelijks een jaar als wethouder. Hij wordt lid van de Eerste
Kamer, die evenals het college op dinsdag vergadert. Raven staat tweede op de kandidatenlijst van
de OSF en volgt de zittende senator Gerben Gerbrandy op die ermee stopt. Geen opvolger, want de
tijd tot de raadsverkiezingen van 2022 wordt te kort geacht om een nieuwe wethouder in te werken.
Sittard-Geleen – politiek – breuk in de coalitie (1 wethouder)
GroenLinks stapt uit de coalitie en wethouder Kim Schmitz (GroenLinks) geeft haar post in het
college op. Aanleiding is een aangenomen motie die de komst van een windmolenpark in Holtum
Noord vertraagt. Die motie is ingediend door coalitiepartij GOB en de PVV en heeft steun gekregen
van de coalitiepartijen CDA en Stadspartij. De indieners van de motie willen nieuwe landelijke regels
rondom de bouw van windmolens afwachten, omdat de Raad van State de vloer heeft aangeveegd
met de huidige milieuregels rond windmolens. Nieuwe regelgeving laat naar verwachting echter
jaren op zich wachten en bovendien is dat wachten volgens GroenLinks helemaal niet nodig. De
partij stelt namelijk dat de gemeente lokale normen kan toepassen, die wel gewoon rechtsgeldig
zijn.
Schmitz heeft de meerderheid van de gemeenteraad niet kunnen overtuigen. In een verklaring op
Facebook zegt ze dat ze zich genoodzaakt voelde om op te stappen.
De overige coalitiepartijen GOB, CDA en Stadspartij (20 van de 37 zetels) gaan zonder GroenLinks
door. De portefeuille van Schmitz wordt verdeeld over de overige collegeleden inclusief
burgemeester Verheijen.
Someren – politiek – integriteit plus coalitiebreuk (1 wethouder, resp. 2 wethouders, die beiden
zichzelf opvolgen)
Guido Schoolmeester (Gemeenschapslijst) wordt per direct ontslagen door de gemeenteraad nadat
hij een door de meerderheid van de raad ingediende motie van wantrouwen naast zich neerlegt.
Aanleiding: een integriteitsrapport, uitgevoerd door Necker van Naem Integriteit BV, op verzoek van
burgemeester Blok, vanwege mogelijk niet-integer handelen van de wethouder. Schoolmeesters
wordt ervan beschuldigd zijn zoon bij het toedelen van een nieuwbouwwoning aan de Groote
Hoeven te hebben bevoordeeld en ook een bouwbedrijf te hebben voorgetrokken. Schoolmeesters
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ontkent. Wel staat vast dat er voor de loting van de nieuwe woningen aan de Groote Hoeven al drie
huizen verkocht bleken, waarvan een aan de zoon van Schoolmeesters en twee aan de zonen van de
architect van het project.
Lijst Someren-Heide neemt afstand van de wethouder, maar ook van de coalitie en gaat buiten de
coalitie verder. De coalitie komt ten val omdat de overgebleven partijen Gemeenschapslijst, CDA en
PvdA botsen over de opvolging van de ontslagen wethouder en de communicatie van de
Gemeenschapslijst op social media. Nadat de Gemeenschaplijst wegvalt, heeft de coalitie nog zes
van de dertien coalitiezetels over. CDA en PvdA gaan richting de raadsverkiezingen met een
minderheidscoalitie en krijgen daarvoor steun van voormalig coalitiepartner Lijst Someren-Heide en
oppositiefracties VVD en Leefbaar Someren.
De wethouders Theo Maas (PvdA) en Louis Swinkels (CDA) volgen zichzelf op in het college van de
minderheidscoalitie richting raadsverkiezingen.
Schoolmeesters vecht als ex-wethouder bij de rechter de beschuldigingen en het onderzoeksrapport
aan.
Stedebroec – azw
Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks), wethouder sinds 2012, stopt per 1 december 2021. Nootebos
wordt projectleider Ruimtelijke Ordening bij adviesbureau Eelerwoude, dat zich richt op landschap
en natuurontwikkeling en streeft naar honderd procent natuur inclusief.
Stichtse Vecht – persoonlijk
Jeroen Willem Klomps (VVD) stopt; hij mist de noodzakelijke positieve energie en motivatie om zijn
werk te doen. Ook brengt de baan als wethouder hem niet genoeg voldoening meer.
Het besluit van Klomps komt als een verrassing. Enkele weken eerder, op 23 juni, werd nog bekend
dat Klomps als lijsttrekker van de VVD mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Klomps
treedt na meer dan drie jaar terug als wethouder. Zowel bestuurlijk als privé was het een zwaar jaar
voor de wethouder. Het coronajaar en het verlies van een dierbare hebben een grote impact op hem
gehad. Opvolger: VVD-raadslid Arjan Wisseborn, hoofd van de verkeerscentrale Midden-Nederland
van Rijkswaterstaat.
Texel – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)
Edo Kooiman (Texels Belang) treedt af na een motie van wantrouwen van zijn eigen partij Texels
Belang. Aanleiding: de wens van de raad om van de Emmalaan toch weer een weg te maken met
gescheiden fietspaden wordt niet snel genoeg uitgevoerd. Kooiman wordt verweten dat hij ‘geen
invoelingsvermogen heeft met de gemeenschap’. Geen opvolger.
Tiel – einde vervanging
Ben van Hees (Partij van de Burger) stopt ermee want het herstelproces van Carla Kreuk (Partij van
de Burger) die in 2020 met ziekteverlof is aangeslagen. Kreuk keert daarom na de zomervakantie van
2021 terug als wethouder.
Tilburg – azw
Berend de Vries (D66) wordt per 15 mei concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor de gemeente
Utrecht, na elf jaar wethouderschap. Opvolger: de 41-jarige Bas van der Pol (D66), directeur van het
Architectuur Instituut Rotterdam, vier jaar lang verantwoordelijk in een sleutelrol bij de realisatie
van de LocHal in zijn geboortestad Tilburg.
Tilburg – azw
Mario Jacobs (GroenLinks) is voorgedragen door het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas
als nieuwe dijkgraaf, te beginnen per 23 april 2021. De 48-jarige Jacobs is sinds april 2014 wethouder
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in Tilburg. Opvolger: voormalig gedeputeerde, ex-Kamerlid en oud-wethouder in Rotterdam, Rik
Grashoff (GroenLinks).
Tubbergen – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)
Ursula Bekhuis (GB/VVD) stapt op nadat haar fractie een dag eerder uit de coalitie is gestapt.
Aanleiding: het besluit van het CDA, dat in Tubbergen de absolute meerderheid heeft, om voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis, het Glashoes, te stemmen (kosten elf miljoen euro). Alle andere
partijen (zeven van de negentien raadszetels) wilden dat eerst goedkopere alternatieven zouden
worden onderzocht voor dit dure project. Opvolgster: Trees Vloothuis (CDA).
Tynaarlo – azw
Hans de Graaf (ChristenUnie) wordt financieel adviseur bij de gemeente Emmen. Opvolger: raadslid
Henny van den Born. Er waren 12 stemmen voor, 9 tegen; oppositiepartijen PvdA en VVD vinden de
benoeming van een wethouder onnodig, want Tynaarlo heeft genoeg aan vier wethouders.
Uden – herindeling (4 wethouders)
Door fusie van Uden met Landerd tot Maashorst en daarmee herindelingsverkiezingen op 24
november 2021 worden demissionair de wethouders Gijs van Heeswijk (Jong Uden), Franko van
Lankvelt (CDA), Ingrid Verkuijlen (Gewoon Uden) en Maarten Prinssen (VVD/Leefbaar Uden).
Uithoorn – persoonlijk
Ria Zijlstra (DUS!) stopt per 17 februari als wethouder vanwege verhuizing naar Doornenburg bij
Nijmegen. Zijlstra was elf jaar wethouder; zou de periode volmaken maar heeft toch besloten om
eerder te stoppen, namelijk op het moment van haar verhuizing. Opvolger: José de Robles (DUS!)
Vaals – politiek – breuk eigen partij (1 wethouder)
John Coenen (CDA) stapt per 1 oktober op. Hij kan zich moeilijk vinden in de landelijke en provinciale
koers van zijn partij. „Ik mis de menselijke maat.” “Ik ontwaar steeds meer vervreemding tussen mijn
eigen beelden en idealen die mijns inziens horen bij de christendemocratie en de nieuwe, huidige
landelijke én provinciale koers, visie en aanpak welke door hogere echelons binnen de partij worden
gebezigd”. Daarnaast vindt hij dat het wethouderschap te veel energie vergt, wat niet opweegt
tegen de tijd die het kost: “Ik ben geen avond thuis.” Opvolger: Jo van der Meij (CDA).
Valkenburg – politiek – breuk in coalitie - (3 wethouders, 2 eigen opvolging)
De Valkenburgse coalitiepartijen Algemeen Belang (AB) en de Progressieve Groene Partij Valkenburg
(PGP) zeggen per direct het vertrouwen op in coalitiepartner CDA. Aanleiding is dat het CDA zich niet
houdt aan het besluit van de gemeenteraad om het zwembad in de Polfermolen te sluiten. Het CDA
vindt – gesteund door oppositiepartijen VSP en VVD – dat het college in gesprek moet gaan met een
particuliere initiatiefnemer om het zwembad van sluiting te redden. Volgens AB en PGP is het plan
van deze initiatiefnemer volstrekt onrealistisch en zou het niet alleen maar meer geld kosten maar
ook zou het zwembad maar beperkt publiek toegankelijk zijn. Bovendien zou het indruisen tegen de
aanbestedingsregels. Het CDA wil toch een gesprek en volgens AB en PGP stuurt het volhardende
CDA daarmee aan op een confrontatie met college en coalitiepartijen.
Carlo Vankan (Algemeen Belang) en Remy Meijers (PGP) gaan door als wethouder terwijl Claudia
Bisschops (CDA) stopt als wethouder. Opvolger: Niels Dauven (Algemeen Belang).
Veldhoven – apw
Daan de Kort (VVD) staat als nummer 28 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en treedt
af als wethouder om Kamerlid te worden. Opvolgster: VVD-raadslid Vivianne van WierenKraayvanger.
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Venlo – apw
Ad Roest (EENLokaal) wordt gedeputeerde in het nieuwe college van Limburg. Zijn partij ziet af van
een opvolger, mits de andere EENLokaal-wethouder, Frans Schatorjé, de post financiën van Roest
mag overnemen.
Venray – politiek – integriteit resp. coalitiebreuk (2 wethouders)
Jan Loonen (CDA) stapt op na een motie van wantrouwen in de raad die door alle partijen wordt
gesteund, behalve zijn eigen CDA. Loonen sneuvelt over een omstreden gronddeal met het
waterschap. CDA-wethouder Anne Thielen neemt vervolgens ook ontslag. Aanleiding: vermeende
belangenverstrengeling bij het kopen van gronden in het Loobeekdal. Die belangenverstrengeling is
volgens een openbaar gemaakt onderzoek niet bewezen – volgens onderzoeksbureau Berenschot
heeft Loonen gehandeld volgens de integriteitscode van de gemeente; wel heeft Loonen in drie
gevallen de schijn van belangenverstrengeling gewekt - maar de raad zegt het vertrouwen kwijt te
zijn in de wethouder. Martin Leenders van Samenwerking Venray verwoorde het als volgt: “Al in
eerdere dossiers hebben wij ons vertrouwen opgezegd in deze wethouder. De schijn van
belangenverstrengeling schaadt niet alleen de wethouder, maar ook Venray zelf. Een aangeschoten
wethouder zal niet geloofd worden.” Bas Künen van de VVD is duidelijk over het geschonden
vertrouwen: “Deze wethouder lijkt te denken dat alles is toegestaan dat niet bij wet verboden is.”
Burgemeester Luc Winants (CDA) krijgt van de raad een motie van afkeuring als gele kaart aan de
broek omdat hij publiekelijk steun verleent aan wethouder Loonen.
De kwestie rond Loonen leidt tot een breuk in de coalitie; het CDA wordt ingeruild voor de VVD. Cor
Vervoort (Venray Lokaal) en Jan Jenneskens (D66) gaan door als wethouders. Er komt één nieuwe
wethouder: Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), voormalig Tweede Kamerlid en ex-wethouder in
Meerssen en Onderbanken, woonachtig in Schinveld (gemeente Beekdaelen).
Vlaardingen – burgemeester
Jules Bijl (D66) vertrekt een jaar na zijn aantreden om waarnemend burgemeester te worden in
Leidschendam-Voorburg. Bijl volgt Klaas Tigelaar op die in dienst treedt bij de Laurentius Stichting in
Delft.
Vlissingen – gezondheid
Rens Reijnierse (50 Plus) is vanwege hartklachten tijdelijk uit de running, in ieder geval tot het einde
van het jaar. Collegeleden nemen zijn taken over.
Voorst – politiek – verstoorde verhoudingen (0 wethouders)
De coalitie van GemeenteBelangen, CDA en D66 valt uit elkaar over de veelbesproken aanleg van
een rondweg rond Twello. Het CDA neemt volgens GemeenteBelangen en D66 afstand van het
coalitieakkoord over de randweg Twello omdat de christendemocraten niet mee zouden willen
werken aan een onderzoek of een tunnel onder het spoor inhoudelijk en financieel haalbaar is.
CDA-wethouder Harjo Pinkster mag doorgaan van Gemeentebelangen en D66, die zonder het CDA
een nipte meerderheid behouden in de raad van tien op negentien zetels.
Wassenaar – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
Lia de Ridder (D66) treedt terug als wethouder omdat zij haar ambities niet kan waarmaken met een
parttime aanstelling van 0,6 fte. 'Alles overwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat ik in de
huidige omstandigheden niet langer de juiste persoon op de juiste plaats ben'.
Waterland – gezondheid
Jelle Kaars (CDA), 51 jaar, stopt om gezondheidsredenen. Op doktersadvies moet hij het rustiger
aandoen: de werkdruk van twee banen naast elkaar is te veel gebleken. Ruim een maand later laat
hij weten voorrang te geven aan zijn gezondheid. "Op dit moment moet ik het herstel van mijn
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gezondheid zwaarder laten wegen en Waterland verdient een wethouder die zich voor 100 procent
kan inzetten." Opvolger: Theo van Eijk (CDA), voormalig burgemeester van Medemblik, wethouder in
Hoorn en op diverse plekken waarnemend burgemeester.
Waterland – azw
Marieke van Dijk (D66) wordt senior-adviseur sociale economie bij adviesbureau KplusV. Opvolger:
Hendrik Boland (D66), voormalig wethouder in zijn woonplaats Enkhuizen en verder in Muiden en
Gooise Meren.
Weert – apw
Geert Gabriels (Weert Lokaal) wordt gedeputeerde in het nieuwe door waarnemend CdK Johan
Remkes aangezochte en samengestelde college van Gedeputeerde Staten in Limburg.
Opvolger: de 64-jarige Henk van de Loo (Weert Lokaal).
Weesp – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)
Maarten Miner (GroenLinks) stapt op vanwege onenigheid met zijn fractie over het plaatsen van
windmolens. Anders dan Miner wil GroenLinks pertinent geen windmolens in de
Bloemendalerpolder. GroenLinks krijgt voor dat standpunt steun van een raadsmeerderheid.
GroenLinks is daarmee volgens Miner minder principieel dan hijzelf. ‘In het verkiezingsprogramma
van GroenLinks staat in mijn ogen niet voor niets het klimaat centraal’, schrijft hij.
Opvolgster: GroenLinks-raadslid Carin Ogier. Miner komt in de raad als ex-lijsttrekker en opvolger
van Ogier maar gaat verder als eenmansfractie.
Weesp – burgemeester
Leon de Lange (D66) wordt voorgedragen tot burgemeester van Landsmeer. Geen opvolger omdat
Weesp per 2022 fuseert met Amsterdam.
Weesp – burgemeester
Astrid Heijstee-Bolt (WSP) wordt burgemeester van Kaag en Braassem. Opvolgster met minimale
meerderheid: Katinka Hilders-van de Wetering (CDA) waardoor het CDA daarmee als oppositiepartij
en verklaard tegenstander van de fusie per 2022 met Amsterdam toetreedt tot het college.
West Maas en Waal – persoonlijk
Bert van Swam (FD West Maas en Waal) stopt in het voorjaar omdat hij het na vijftien jaar welletjes
vindt. Opvolger: FD-fractievolger Rob Reuvers (FD West Maas en Waal/Beneden Leeuwen).
Westerkwartier – gezondheid
Bert Nederveen (ChristenUnie) legt zijn werkzaamheden voorlopig neer. Hij blijkt de ziekte van
Hodgkin te hebben die volgens de artsen goed behandelbaar is. “Ik ben dan ook tijdelijk, naar
verwachting minimaal vijf maanden, uit de running als wethouder.”
Voorlopige opvolger: Pieter van der Zwan (ChristenUnie), programmaleider in de transformatie van
de jeugdzorg in Friesland en voormalig wethouder in Smallingerland (2017-2018).
Westervoort – politiek - politieke kleurwisseling (0 wethouders)
Rob Raaijman (SP) maakt bekend dat hij per 1 mei zijn lidmaatschap van de SP heeft opgezegd. Hij
noemt zichzelf voortaan partijloos. De SP heeft in Westervoort drie raadszetels.
Wierden – einde interimschap
Jeffrey Rouwenhorst (Nieuw Enter Wierden) is door privéomstandigheden niet in staat om de
langdurig zieke Eric Braamhaar definitief te vervangen. In januari is bekend geworden dat

Bron: De Collegetafel, Wethoudersonderzoek 2021, 13 januari 2022

20

Braamhaar, die te kampen heeft met de gevolgen van een burn-out, definitief niet terug keert.
Opvolger: Hans ter Keurst, oud-wethouder voor de PvdA in Rijssen-Holten en Ommen.
Wierden – gezondheid
Johan Coes (CDA) is twee maanden uit de roulatie, in ieder geval tot half januari omdat hij een nier
gaat afstaan aan zijn broer. Wethouders en burgemeesters nemen zijn taken waar.
Wijdemeren – apw
Jan Klink (VVD) vertrekt omdat hij als nummer 35 op de kandidatenlijst lid van de Tweede Kamer
wordt. Zijn benoeming als Kamerlid gaat voorlopig niet door omdat uiteindelijk blijkt – nadat alle
stemmen in Amsterdam zijn geteld – dat de VVD geen 35 maar slechts 34 Kamerzetels haalt. Klink
vertrekt als wethouder en wordt enige tijd later toch Kamerlid wanneer er een plekje vrijkomt door
het opstappen van Kamerlid en demissionair minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout die
vanwege burn-out met ziekteverlof is gegaan. Opvolger: Jos Kea.
Wijk bij Duurstede – gezondheid
Eric Balemans (VVD) meldt zich ernstig ziek. De VVD gaat op zoek naar een opvolger, voorlopig eerst
voor een periode van 16 weken. Tijdelijk opvolger: Hans Buijtelaar, de recent opgestapte wethouder
in Amersfoort. Vlak voor de zomer wordt bekend dat Balemans op 59-jarige leeftijd is overleden.
Wijk bij Duurstede – azw
Hans Marchal (PCG) gaat per 1 september aan de slag in het bedrijfsleven als projectmanager in
gebiedsontwikkeling. Hij heeft na 27 jaar gemeentepolitiek genoeg van de verharde
omgangsvormen. Marchal is wethouder sinds 2014. Opvolger: de voormalige Scherpenzeelse SGPwethouder Henk Vreeswijk (PCG).
Winterswijk – gezondheid
Tineke Zomer (GroenLinks) meldt zich ziek en wordt voorlopig vervangen door Bert Frings, voormalig
GroenLinks-wethouder in Nijmegen en Lingewaard, maar al snel wordt duidelijk dat Zomer ontslag
neemt en Frings haar opvolger wordt. "Door wat ik privé heb meegemaakt in de afgelopen periode
kon ik mijn werkzaamheden niet voor de volle 100 procent uitvoeren en dat leidde tot
gezondheidsklachten", aldus Zomer in een persbericht van GroenLinks Winterswijk. Frings gaat
vanwege een andere landelijke projectklus die hij doet voor 3,5 dag per week aan de slag in
Winterswijk.
Wormerland – gezondheid
Jeroen Schalkwijk (CDA) keert na twee maanden ziekteverlof weer terug. Zijn werkzaamheden waren
tijdelijk overgenomen door de overige collegeleden.
Zandvoort – politiek – breuk met eigen fractie (0 wethouders)
De VVD zegt het vertrouwen in de coalitie op. Ellen Verheij-de Haas (VVD) gaat namelijk niet in op
het verzoek van haar partij om uit het college te stappen. Als gevolg daarvan ontstaat er een breuk
binnen de VVD. Martijn Hendriks en Belinda Goransson gaan verder als VVD-fractie, maar gaan
onderdeel uitmaken van de oppositie. Hans Drommel verlaat de VVD en gaat verder als Lijst
Drommel. Hij blijft wethouder Verheij steunen. Daarmee blijft er een meerderheid om het
coalitieakkoord voort te kunnen zetten.
Hendriks en Goransson hebben Ellen Verheij gevraagd om uit het college te stappen, maar zij geeft
daar geen gehoor aan. "Het is in deze tijd volstrekt onverantwoord om eruit te stappen. Dan hadden
we een bestuurlijke crisis gehad", aldus Verheij.
Zeewolde – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)
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Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wordt weggestuurd; zij krijgt een motie van wantrouwen (dertien
van de achttien raadsleden steunen de motie) maar zij weigert op te stappen. Vervolgens stemt de
raad Prins met een motie van ontslag weg. Alleen haar eigen fractie steunt Prins.
Aanleiding voor de moties: Prins houdt volgens de raad haar persoonlijke opvattingen niet voor zich.
In 2017 en 2019 had de raad de wethouder al eens verzocht om haar persoonlijke mening niet te
uiten. Als zij dat opnieuw doet in een reactie op de Facebook-pagina 'Je bent Zeewoldenaar als', is
dat de bekende druppel. Prins stelt daar onder meer dat er rond de coronavaccinaties 'niet zo veel
vrijheid meer is'. "Vragen stellen is verboden in Nederland, medicijnen die je snel van de effecten
van corona af kunnen helpen staat een boete van 150.000 euro op", schrijft Prins. "Mensen worden
ontslagen in niet-essentiële beroepen als ze niet ingeënt zijn".
Leefbaar Zeewolde blijft in de coalitie. Prins was wethouder van 2004-2008 en sinds 2010. Opvolger:
Steven Scheffer (Leefbaar Zeewolde), voormalig directeur bij Koninklijke Visio, landelijke organisatie
met dienstverlening aan mensen met een visuele beperking.
Zeewolde – gezondheid
Ewout Suithoff (ChristenUnie) is geruime tijd met ziekteverlof omdat hij een kuur moest volgen
vanwege een auto-immuunziekte. Tijdens zijn afwezigheid worden zijn taak verdeeld over de overige
collegeleden.
Zoetermeer – azw
Marc Rosier (VVD) verlaat in december het college; hij wordt per 1 januari 2022
hoofdverantwoordelijk voor de afdeling openbaar vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH). 'Wethouder is een gave baan, maar het vraagt privé wel bizar veel van je', zo verklaart
hij zijn overstap.
Rosier vertelt dat hij al eerder besloten heeft te stoppen in Zoetermeer. 'Wethouder is een mooie
baan, omdat je echt iets kunt veranderen in de stad. Alleen vraagt het zo veel van je, dat ik al had
besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen niet door te gaan. Ik heb mijzelf afgevraagd wat ik
dan wel wil en kwam tot de conclusie dat ik de OV-sector ontzettend gaaf vind.'
De functie voor het leidinggeven aan de afdeling OV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
zag Rosier daarom als een kans die hij niet mocht laten lopen. 'Voor een wethouder is een grote
drive en enthousiasme belangrijk. Ik wilde niet het gevaar lopen om in de Zoetermeerse politiek met
een werkweek van 60 tot 70 uur te veel dingen te doen waar ik niet meer blij van word. Na acht jaar
gemeentepolitiek is het tijd voor wat anders.'
Zutphen – azw
Harry Matser (GroenLinks) wordt per 1 juni lid van het College van Bestuur bij Conexus, een
scholenkoepel met 31 scholen in de regio Nijmegen. Opvolgster: organisatiepsychologe Eva
Boswinkel (GroenLinks) zonder aantoonbare financiële achtergrond.
Zwartewaterland – gezondheid
Gerrit Knol (ChristenUnie) komt ten val tijdens de toerversie van de Amstel Gold Race en loopt een
scheur op in zijn bekken en staartbeentje. Hij komt in het ziekenhuis van Maastricht en heeft zes
weken nodig voor herstel. Collega-wethouders Harrie Rietman en Maarten Slingerland nemen zijn
taken over.
Zwolle – burgemeestersbenoeming
Klaas Sloots (GroenLinks) wordt per 20 januari 2021 benoemd tot burgemeester van Stadskanaal.
Opvolgster: Dorrit de Jong (GroenLinks)
Zwolle – gezondheid
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William Dogger (Swollwacht) legt om gezondheidsredenen in mei zijn werkzaamheden neer. Hij blijft
in ieder geval afwezig tot het zomerreces.
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 2021.
Bron: DeCollegetafel, Wethoudersonderzoek 2021, tussentijds vertrokken wethouders om politieke
en andere redenen, 13 januari 2022
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