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In deze lijst staan alle wethouders vermeldt die tussentijds hun plek als (demissionair) wethouder 
hebben verlaten in het jaar 2022. Eerst komen de tussentijdse vertrekkers voor de 
raadsverkiezingen van 16 maart 2022, daarna de tussentijdse vertrekkers na de raadsverkiezingen 
van 16 maart 2022, zowel demissionair als nieuw benoemd na de collegevorming.  
 

Voor de raadsverkiezingen (tot GR 2022, naar de finish) 

Alphen aan den Rijn – politiek – breuk in coalitie (1 wethouder)  
Erik van Zuylen (GroenLinks) stopt per direct als zijn fractie uit de coalitie stapt. Aanleiding is dat 
Nieuw Elan en CDA, de twee andere coalitiepartijen, in de ogen van GroenLinks de belangrijkste 
afspraak uit het coalitieakkoord hebben geschonden, namelijk het bebouwen van de 
Gnephoekpolder. “Het aanwijzen van de gehele Gnephoek als woningbouwlocatie is voor ons het 
breekpunt”, aldus GroenLinks-voorman René Driesen. Het compromis was in 2018 dat er alleen aan 
de randen van de Gnephoekpolder gebouwd zou mogen worden. GroenLinks ging in de coalitie om 
zo te voorkomen dat de VVD toetrad die de hele Gnephoekpolder wilde bebouwen. Geen opvolging.  
 
Altena – burgemeester (1 wethouder)  
Paula Jorritsma-Verkade wordt per februari 2022 burgemeester van het Gelderse Voorst. Geen 
opvolging.  
 
Amsterdam – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Victor Everhardt (D66) vertrekt op 17 februari naar Den Haag waar hij directeur wordt van Platform 
31, een netwerkorganisatie voor overheden en tevens van het Instituut voor Verslavingszorg in Den 
Haag. Geen opvolging.  
 
Barendrecht – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Nico Bults (D66) maakt op verkiezingsdag bekend dat hij per 17 maart begint als afdelingshoofd 
concern control, tevens plaatsvervangend directeur Financiën en Control bij de Douane in 
Rotterdam. Hij stopt per direct als wethouder. Geen opvolging.  
 
Beek – gezondheid (0 wethouder)  
Hub Hodzelmans (CDA) stopt per 17 februari 2022 vanwege gezondheidsredenen. Hodzelmans tobt 
al sinds 2020 met zijn gezondheid. De waarnemer van zijn werkzaamheden, CDA-raadslid Rob 
Schwillens, wordt definitief tot zijn opvolger benoemd.  
 
Bergen – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Klaas Valkering (CDA) stapt vrijdags voor de raadsverkiezingen per direct op na een ‘misleidende’ 
campagnebrief van het CDA op papier dat leek op briefpapier van de gemeente Bergen. "Een door 
mijn partij verspreide brief heeft tot ophef geleid. Dat komt doordat ondanks het feit dat onderaan 
de brief duidelijk staat dat deze is betaald door het CDA, en een aangepast gemeentelijk logo is 
gebruikt, er mensen zijn die de brief verwarren met een gemeentelijke brief." Volgens Valkering 
'raakt die verwarring aan het onafhankelijke karakter van de gemeente en zijn rol als wethouder'. "Ik 
neem dan ook mijn verantwoordelijkheid en leg per direct mijn taken als wethouder neer", aldus 
Valkering. Het gaat om een brief met een CDA-campagneboodschap die donderdagavond bij 
inwoners van de gemeente Bergen wordt bezorgd. De brief is opgesteld op papier dat lijkt op 
briefpapier van de gemeente Bergen en zit in een envelop met hetzelfde logo. 
Burgemeester Lars Voskuil laat vlak voor het opstappen weten dat de brief ‘buiten medeweten van 
de gemeente, het college en/of de gemeentelijke organisatie is verspreid’. De burgemeester 
beschouwt de brief als een poging tot misleiding, waarmee schade kan worden toegebracht aan de 
goede naam en reputatie van de gemeente Bergen. Volgens het CDA blijft Valkering lijsttrekker.  
Geen opvolging.  
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Berkelland – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder) 
Anjo Bosman (Gemeentebelangen) neemt ontslag, vooruitlopend op een klaarliggende motie van 
wantrouwen. Aanleiding: Bosman wordt verweten dat zij de raad niet goed heeft geïnformeerd over 
een incidentele subsidie van 600 duizend euro voor de noodzakelijke renovatie van zwembad ’t 
Timpke in Borculo. Eerder had Bosman al kritiek gekregen voor de aanpak voor een nieuwe sporthal 
in Ruurlo. Het CDA-VVD-GB college gaat met twee CDA-wethouders en een VVD-wethouder naar de 
raadsverkiezingen.  
Geen opvolging.  
 
Borne – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Arno Spekschoor (CDA) treedt per 1 maart 2022 in dienst bij MLG Gebiedsontwikkeling.  
Geen opvolging.  
 
Breda – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Greetje Bos (VVD) wordt per 13 januari raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch. Opvolgster: 
VVD-raadslid Carla Kranenborg-Van Eerd.  
 
Deurne – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Marnix Schlösser (VVD) gaat per 1 februari 2022 aan de slag als senior-adviseur bij het 
organisatiebureau & Van de Laar.  
Geen opvolging.  
 
Doesburg – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Peter Bollen (PvdA) stopt en gaat per 1 februari 2022 aan de slag als regionaal adviseur jeugdzorg. 
Geen opvolging, maar opmerkelijk is wel dat op 20 april, een maand na de raadsverkiezingen, zijn 
naam nog als collegelid op de gemeentelijke website staat vermeld.  
 
Echt-Susteren – gezondheid (1 wethouder)  
Marian Bruijsten (Democraten Echt-Susteren) haakt af om gezondheidsredenen. Het college neemt 
haar taken over tot aan de raadsverkiezingen.  
 
Enschede – politiek – coalitiebreuk (0 wethouders)  
ChristenUnie, D66 en PvdA zeggen het vertrouwen op in coalitiepartner VVD. De liberalen wordt 
verweten zich niet op een constructieve wijze te hebben ingespannen om in het moskeedossier tot 
een oplossing te komen. De VVD stemde tegen terwijl de grootste coalitiepartner Burgerbelangen 
verdeeld stemde. Het aangepaste bestemmingsplan werd wel met een meerderheid van 21 voor en 
17 tegen aangenomen, maar zonder steun van de VVD. Het college gaat gewoon door met vijf 
wethouders, inclusief VVD-wethouder Jeroen Diepemaat.  
 
Horst aan de Maas – politiek - integriteit (1 wethouder) 
Rudy Tegels (CDA) maakt daags voor de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 bekend dat hij zijn 
functie als wethouder neerlegt. Hij maakt bekend dat hij de relatie had moeten melden. Tegels heeft 
een amoureuze relatie met een gemeenteambtenaar.  
Op 27 februari is er een melding bij burgemeester Palmen gekomen van grensoverschrijdend gedrag 
van Tegels. Op maandagavond 14 maart meldden de oppositiepartijen dat er sprake zou zijn van een 
integriteitskwestie rond de 42-jarige wethouder en eisten dat Tegels op non-actief gesteld zou 
worden.  
Geen opvolging maar staat op 20 april nog altijd gewoon op de website als wethouder. Hij heeft zijn 
functie neergelegd en heeft zich ook niet laten benoemen tot raadslid.  
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Kaag en Braassem – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Floris Schoonderwoerd (Pro Kaag en Braassem) wordt per 7 februari 2022 afdelingsmanager 
maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Nieuwkoop. Hij voelde zich als wethouder eenzaam, 
nooit een team.  
Geen opvolging.  
 
Lansingerland – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)  
Jan-Willem van den Beukel (CDA) treedt met onmiddellijke ingang af, drie weken voor de 
raadsverkiezingen, vanwege onvolledige informatie en niet-tijdig melden van rekenfouten in de 
begroting van de gemeente. Van den Beukel is lijsttrekker voor het CDA bij de raadsverkiezingen. Er 
komt geen opvolger voor de afgetreden wethouder.  
Geen opvolging.  
 
Lelystad – politiek (0 wethouder)  
Madelon van Noort (Mooi Lelystad/Gemeentebelangen Lelystad) stopt als wethouder voor Mooi 
Lelystad. Zij zit alleen namens GBL in het college. “Moverende redenen’ zijn de aanleiding. Het 
college heeft hierdoor steun van 13 van de 35 raadsleden.  
 
Lingewaard – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Helga Witjes (VVD) wordt gedeputeerde van Gelderland. Zij volgt Christianne van der Wal op die is 
benoemd tot minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet Rutte-IV.  
Opvolger: de 31-jarige Nick Hubers die al sinds 2010 raadslid is, eerst voor B06 (tot en met 2017) en 
daarna voor de VVD.   
 
Maastricht – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Vivianne Heijnen (CDA) wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet Rutte 
IV. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Niels Peeters.  
 
Papendrecht – burgemeester (1 wethouder)  
Pieter Paans wordt burgemeester van Krimpenerwaard. Er komt voor de twee maanden tot de 
verkiezingen geen opvolger. Overige collegeleden nemen taken van Paans over. 
 
Schiedam – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Duncan Ruseler (AOV) wordt per 1 maart 2022 gemeentesecretaris in Woudenberg.  
Geen opvolging.  
 
Smallingerland – politiek – breuk met de raad (1 wethouder)  
Felix van Beek, lid van het zakencollege, is de achtste wethouder die in deze collegeperiode opstapt 
als wethouder in Smallingerland. Hij stapt twee maanden voor de raadsverkiezingen per direct op, 
boos op de manier waarop de gemeenteraad eind december een agendapunt voor de 
raadsvergadering verschoof. Van Beek ziet dat als een motie van wantrouwen tegen zichzelf, en ook 
tegen de ambtenaren die het voorbereidende werk hebben gedaan. “Ik ben tot de overtuiging 
gekomen dat de raad helemaal niet doorhad wat voor rare acties ze hadden uitgehaald, wat voor 
schade ze hebben berokkend en dat ze ook niet bereid waren om me tegemoet te komen”. Geen 
opvolger.  
 
Stadskanaal – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Johan Hamster (ChristenUnie) wordt gedeputeerde in Groningen als opvolger van Henk Staghouwer 
die minister van landbouw in het kabinet Rutte IV is geworden.  
Geen opvolging.  
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Twenterand – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Bart Jan Harmsen wordt per 1 maart 2022 parkmanager van het Lageveld. Hij zegt meer een doener 
te zijn dan een vergaderaar en geeft aan van een nieuwe periode als wethouder niet gelukkig te 
worden. Geen opvolging.  
 
Utrecht – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Maarten van Ooijen (ChristenUnie) wordt staatssecretaris Jeugdzorg en Preventie in het kabinet-
Rutte IV. Opvolgster: raadslid Rachel Streefland (ChristenUnie). 
 
Zaanstad – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Songül Mutluer (PvdA) wordt alsnog Tweede Kamerlid nadat Gijs van Dijk het Kamerlidmaatschap 
voor de PvdA opgeeft vanwege meerdere meldingen van ‘ongewenst gedrag in de privésfeer.’  
Geen opvolger.  
 
Zevenaar – politiek – breuk met eigen fractie en partij (0 wethouders)  
Hans Winters (Lokaal Belang) en Nanne van Dellen (Lokaal Belang) stappen op bij hun partij. Zij gaan 
twee maanden voor het einde van de collegeperiode als leden van de nieuwe partij WijZZ de 
raadsverkiezingen in. Zij waren bij Lokaal Belang op een onverkiesbare plaats gezet.  
 
Zutphen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Annelies de Jonge (PvdA) wordt per februari 2022 adviseur van onderwijsadviesbureau B&T. Geen 
opvolging.  
 
 
 
Na de raadsverkiezingen (vanaf GR 2022)  

Almelo – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Alex Langius (ChristenUnie) wordt adjunct-directeur stadsontwikkeling.  
 
Almere – politiek – projectverantwoordelijkheid (4 wethouders) 
Het voltallige demissionaire college stapt op vanwege de slechte resultaten van de Floriade. De 
Floriade BV en Almere moeten rekening houden met 33,8 miljoen euro aan extra kosten vanwege de 
lage bezoekersaantallen sinds de opening.  
Als gevolg hiervan stappen de demissionaire wethouders Julius Lindenbergh (VVD), Roelie Bosch 
(ChristenUnie), Froukje de Jonge (CDA) en Maaike Veeningen (D66) op.  
 
Altena – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Matthijs van Oosten (CDA) gaat per 9 mei aan de slag als bestuursadviseur 
in Roosendaal. Van Oosten had in het najaar al aangegeven te zullen stoppen na de 
raadsverkiezingen van 2022.  
 
Amstelveen – gezondheid – overlijden (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Rob Ellermeijer legt om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als 
wethouder per 28 maart neer.  
De overige collegeleden nemen zijn taken waar. Op 8 mei komt Ellermeijer te overlijden.  
 
Amstelveen – persoonlijk, zorgverlof (1 wethouder)  
Frank Berkhout (D66) neemt eind augustus per direct zorgverlof in verband met de noodzakelijke 
medische behandelingen voor zijn dochter. Tijdens zijn zorgverlof worden zijn portefeuilles 
waargenomen door de andere vier wethouders.  
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Apeldoorn – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) verlaat na twintig jaar de politiek, omdat hij een baan in het 
bedrijfsleven heeft aangenomen. Opvolger: Marco Wenzkowski, fractievoorzitter Lokaal Apeldoorn.  
 
Barneveld – burgemeester (1 wethouder)  
Hans van Daalen (ChristenUnie) wordt burgemeester per 1 december in Ermelo, als opvolger van de 
in 2020 vertrokken André Baars. 
Opvolger: Jolanda de Heer-Verheij, 54 jaar, ChristenUnie, en voorheen ook wethouder in Rhenen.  
 
Bergen op Zoom – andere zakelijke werkkring (2 wethouders)  
De demissionaire wethouders Barry Jacobs en Mignon van der Zwan gaan voor hun eigen bedrijf aan 
de slag. Gevolg dat per 1 mei burgemeester Frank Petter alleen aan het roer staat.  
 
Berkelland – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Maikel van der Neut (CDA) maakt vlak voor de raadsverkiezingen bekend dat hij vertrekt als 
demissionair wethouder en per 1 april manager wonen wordt bij woningbouwcorporatie Welbions 
in Hengelo. 
 
Bernheze – gezondheid (1 wethouder)  
Marius Tielemans, CDA-wethouder van buiten, tot de laatste verkiezingen wethouder in Boekel maar 
door het CDA naar Bernheze gehaald, heeft een licht hartinfarct en blijft thuis, meldt burgemeester 
Marieke Moorman. Collegeleden nemen taken over en na 12 december wordt er gekeken hoe 
verder. Half december hervat Tielemans zijn werkzaamheden.  
 
Beverwijk – politiek – breuk met eigen partij (1 wethouder)  
Hanneke Niele (CDA), demissionair wethouder, treedt onmiddellijk af als in mei blijkt dat zij geen 
kandidaat voor haar partij is om opnieuw wethouder te worden.  
 
Beverwijk – politiek – integriteit (4 wethouders, 0 definitief) 
De nieuwgevormde coalitie komt ten val als gevolg van integriteitskwestie rondom wethouder Kocar 
(Samen Lokaal). Die heeft een verleden met de Grijze Wolven.  
Afsplitsing van twee raadsleden Inge Rood en Ruth Huis in ’t Veld (de nieuwe fractie Ons Beverwijk) 
biedt uitkomst voor een doorstart van de coalitie van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA, zo blijkt eind 
juli.  
Uiteindelijk treedt in september een nieuw college aan met de eerder benoemde wethouders Ali Bal 
(SLB), Jacqueline Dorenbos (PvdA), Brigitte van den Berg (D66), Teun Jan Tabak (CDA) en Cecilia van 
Weel (SLB) die voorheen VVD-wethouder was in Uitgeest.  
 
Brielle – herindeling (3 wethouders)  
Demissionair als gevolg van herindelingsverkiezingen op 23 november 2022 worden in verband met 
de fusie per 1 januari 2023 tot Voorne aan Zee de wethouders: Robert van de Kooi (IBGB), André 
Schoon (VVD) en Bert van Ravenhorst (PvdA).  
 
Dantumadiel – gezondheid (1 wethouder) 
Rommy Kempenaar is door een operatie minimaal zes weken uitgeschakeld. Taken worden 
overgenomen door de overige collegeleden.  
 
Dijk en Waard – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)  
De Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en 
Waard (SDW) hebben geen vertrouwen meer in de samenwerking met de VVD. Er lopen al 
gesprekken met GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. Er zijn verschillen van mening over het 
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parkeerbeleid en het asielbeleid. Ook hebben de lokale partijen het moeilijk met het verhogen van 
de belastingen om het begrotingsgat te dichten. De lokale partijen en de VVD gaan niet langer 
samen. Er is een breuk in de coalitie en dat kost VVD-wethouder Falco Hoekstra de kop. De 
ChristenUnie komt neemt de plaats van de VVD in de coalitie over. Opvolger van Hoekstra wordt 
ChristenUnie-fractievoorzitter Fred Ruiten, mede-indiener van het amendement met de VVD tijdens 
de begrotingsbehandeling over de ozb. De overige wethouders gaan door in het nieuwe college. 
 
Dongen – andere zakelijke werkkring, tijdens collegeonderhandelingen (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Petra Lepolder (VVD) wordt in mei clustermanager Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) bij Mijzo. 
 
Dronten – politiek (0 wethouders) 
De SP splitst zich af van de landelijke SP en gaat verder als Sociaal Dronten. Peter Duvekot (SP) blijft 
wethouder.  
 
Geertruidenberg – politiek – breuk eigen partij (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Adriaan de Jongh (CDA) stopt als wethouder na acht jaar. Hij wacht de 
onderhandelingen niet meer af en gaat ook niet in de raad. Het CDA blijft buiten het nieuwe college 
en gaat de oppositie in.  
 
Gemert-Bakel – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Willeke van Zeeland (CDA) gaat per 15 december met zwangerschapsverlof. Tijdelijke vervanger is 
Bert Claassen (CDA), tot voor de verkiezingen wethouder in Gemert-Bakel en voorheen ook 
wethouder in zijn woonplaats Schijndel.  
 
Gooise Meren – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)  
Geert Jan Hendriks (D66) legt zijn functie met onmiddellijke ingang, eind oktober, neer. Aanleiding: 
de lokale oppositiepartij fuseert met de lokale coalitiepartij. “Zonder duidelijke vernieuwende koers 
verder gaan is onwerkbaar en onwenselijk”, aldus Hendriks. Opvolger: Jelmer Kruijt (GPD/Hart), 
fractievoorzitter van de gefuseerde lokale partijen. VVD zoekt twee of een nieuwe wethouder.  
 
Gooise Meren – burgemeester (1 wethouder)  
Alexander Luijten (VVD) wordt per 15 december 2022 burgemeester van Heemskerk. 
 
Gorinchem – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Fatih Polatli (Stadsbelang), de eerste wethouder van Turkse afkomst in de Zuid-Hollandse stad, 
neemt op advies van zijn arts een time out zodat hij volledig kan herstellen. Taken worden 
overgenomen door de overige collegeleden.  
 
Groningen – andere politieke werkkring (1 wethouder)   
Demissionair wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wordt dijkgraaf van Noorderzijlvest. Hij volgt 
Bert Middel op die per 1 juli 2022 met pensioen gaat.  
 
Halderberge – persoonlijk (1 wethouder)  
Joop Kouters (Lokaal Halderberge) stopt er na een half jaar mee. Hij komt tot de conclusie dat het 
wethouderschap niet bij hem past.  
 
Hardenberg – persoonlijk (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Nico Lansink Rotgerink (OpKoers.nu) stopt per 12 april als wethouder. Hij in 
mei 2021 begonnen als wethouder, tijdelijk tot het einde van de collegeperiode. Zijn dossiers zijn 
afgerond en het college is demissionair en dat is tijd om te stoppen.  
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Hellendoorn – politiek – breuk in fractie (0 wethouders, voorlopig)  
Lokaal Hellendoorn met 13 zetels een absolute meerderheid in de raad valt uiteen. Niet alleen 
verlaat een vijftal raadsleden de fractie van Lokaal Hellendoorn ook de wethouders Gea Oord en 
Annemarie Dubbink verlaten Lokaal Hellendoorn. De coalitie van Lokaal Hellendoorn, VVD en 
GroenLinks heeft geen meerderheid meer. GroenLinks en VVD leggen de bal voor het voortbestaan 
van de coalitie bij Lokaal Hellendoorn.  
 
Hellevoetsluis – herindeling (4 wethouders)  
Vanwege fusieverkiezingen op 23 november 2022 voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee per 1 
januari 2023 worden demissionair de wethouders: Margriet den Brok-Swakhoven (IBH), Aart Jan 
Spoon (VVD), Peter Schop (IBH) en Hans van der Velde (CDA).  
 
Hilversum – gezondheid (1 wethouder)  
Karin van Hunnik (Hart voor Hilversum) kampt met reuma en legt op advies van de arts haar 
werkzaamheden tot 1 december neer. De overige collegeleden nemen haar werkzaamheden over.  
 
Hof van Twente – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Hannie Rohaan (Gemeentebelangen) heeft last van evenwichtsorgaan. Haar taken worden tijdelijk 
en gedeeltelijk door collegeleden overgenomen.  
 
Hoogeveen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Werner ten Kate (zakencollege, demissionair) wordt tot wethouder benoemd in Hardenberg en 
stopt daarom in Hoogeveen.  
 
Hoorn – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Samir Bashara (GroenLinks) wordt programmadirecteur stadsdeel Nieuw-
West in Amsterdam. Na de raadsverkiezingen stopt hij als wethouder en verlaat hij na zestien jaar de 
Hoornse politiek.  
 
Katwijk – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Corien van Starkenburg (CDA) wordt bestuurder van Ingrado, vereniging 
voor leerplicht en RMC. Op 21 april beslist Ingrado formeel over haar voordracht. Naar verwachting 
start Van Starkenburg in de zomer. Het CDA handelt niet mee over een nieuw coalitieakkoord, 
waardoor de kans dat Van Starkenburg opnieuw wethouder zou kunnen worden flink is geslonken.  
 
Koggenland – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Jan Houtenbos (VVD) stopt als demissionair wethouder omdat hij als raadslid wordt geïnstalleerd in 
zijn woonplaats Bergen NH.  
 
Landsmeer – politiek – breuk met de raad (1 wethouder)  
Mandy Elfferich (D66), demissionair wethouder, stapt medio mei met onmiddellijke ingang op. Ze 
heeft daartoe besloten omdat ze geconfronteerd wordt met raadsbesluiten waar ze zich politiek en 
persoonlijk niet mee kan verenigen, zoals met het verhaal rond de kap van drie bomen op het 
Raadhuisplein. Elfferich kan zich ook niet vinden in de toonzetting van enkele raadsleden tijdens en 
rondom vergaderingen, schrijft ze in haar afscheidsbrief. Haar partij D66 komt niet terug in het 
nieuwe college.  
 
Leiderdorp – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Rik van Woudenberg (D66) stopt op 30 maart als demissionair wethouder omdat hij op die dag 
wordt geïnstalleerd als raadslid, vanwege de uitslag van de raadsverkiezingen, in zijn woonplaats 
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Zuidplas. Van Woudenberg was twee jaar wethouder van buiten in Leiderdorp. “Je kunt niet 
wethouder in de ene gemeente zijn en raadslid in de andere”. 
 
Lelystad – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
David de Vreede (SP) wordt raadslid voor de SP in zijn woonplaats Almere en stopt als demissionair 
wethouder (van buiten) per 30 maart. Zijn taken worden overgenomen door de overige 
collegeleden. 
 
Lelystad – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Adam Elzakalai (VVD) stopt per 29 juni omdat hij wethouder wordt in 
Amstelveen.  
 
Leusden – politiek – coalitiebreuk (3 wethouders, voorlopig nog niet definitief)  
De VVD zegt de steun aan de coalitie met Lokaal Belangrijk en CDA op. In een verklaring geeft VVD-
fractievoorzitter Carlos Genders namens de partij aan ‘te vrezen dat Leusden de regie over het eigen 
dorp verliest’. “Dit geldt met name op het gebied van de energietransitie. Wij zien het als een reëel 
risico dat de provincie voor ons gaat bepalen wat er gaat gebeuren.” 
Het probleem is dat de nieuwe lokale partij Lokaal Belangrijk heeft beloofd dat er geen windmolens 
geplaatst gaan worden, of zonnevelden. Dat is ook vastgelegd in het coalitieakkoord. De VVD vindt 
dat er wel gekeken moet worden wat er kan. Volgens Genders is dat ook afgesproken in het 
coalitieakkoord. "We hebben afgesproken dat we deze periode geen grootschalige opwek van zon- 
of windenergie gaan realiseren in Leusden. Maar we hebben ook afgesproken dat we met dubbele 
energie gaan werken aan wat wél kan." 
De coalitie komt ten val, waarmee de positie van de wethouders Alexandra Kolkman (Lokaal 
Belangrijk), Patrick Kiel (VVD) en Wim Vos (CDA) onzeker is. Lokaal Belangrijk en CDA krijgen als 
eerste de kans om een nieuwe meerderheid te vinden, wanneer dat niet lukt, verkent de grootste 
oppositiepartij GroenLInks/PvdA hetzelfde traject.  
 
Lisse – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Jeffrey van Haaster (D66) wacht de collegeonderhandelingen niet af, en 
kiest voor terugkeer naar zijn oude baan bij de griffie van de Tweede Kamer.  
 
Loon op Zand – persoonlijk (1 wethouder)  
Riekje van Vugt-Buter (CDA) stopt. Zij is niet de juiste persoon op de juiste plaats.  
Opvolgster: Tess van de Wiel (CDA) uit Goirle die als wethouder van buiten voor een jaar ontheffing 
van het woonplaatsvereiste krijgt.  
 
Loon op Zand – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Suzan Mandemakers gaat voor vier maanden met zwangerschapsverlof. Opvolger voor deze periode: 
Cors Zijlmans uit Moerdijk, die eerder ook wethouder was in Dongen.  
 
Maastricht – politiek – partijwisseling (0 wethouder)  
Anita Bastiaans (partijloos) wordt lid van Volt Maastricht.  
 
Maastricht – gezondheid (1 wethouder)  
Niels Peeters (CDA), die in januari wethouder wordt als opvolger van Viviane Heijnen, die tot 
staatssecretaris is benoemd in het kabinet-Rutte, en in juni herbenoemd wordt in het nieuwe 
college, stopt in juli vanwege gezondheidsredenen. Hij kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid.  
“De weg naar herstel zal meer van mij vergen dan gedacht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het 
werken aan mijn gezondheid niet langer verenigbaar is met mijn functie als wethouder.”  
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Opvolger: voormalig Limburgs gedeputeerde en oud-wethouder in Nederweert, Hubert Mackus 
(CDA).  
 
Middelburg – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Chris Simons (VVD), demissionair wethouder sinds de raadsverkiezingen, wordt op 22 maart 
benoemd tot lid van de Tweede Kamer als opvolger en vervanger van de zieke Ockje Tellegen. 
Simons stond op plek 46 van de kandidatenlijst voor de VVD voor de Kamerverkiezingen van maart 
2021.  
 
Midden-Delfland – politiek – breuk met college (1 wethouder)  
Frank ten Have (CDA) stapt op omdat er sprake is van een onvoldoende vruchtbare samenwerking in 
het nieuwe college. "Daarbij komt dat ik persoonlijk in toenemende mate moeite heb met een door 
mij gevoeld gebrek aan bestuurlijke daadkracht en openstelling naar de samenleving op een aantal 
belangrijke dossiers. In mijn optiek zijn in bredere zin de verhoudingen in zowel het college als in de 
raad, als tussen beide organen, op dit moment voor verbetering vatbaar.”  
 
Montfoort – gezondheid (1 wethouder)  
Jan Vlaar (CDA), sinds 23 mei wethouder sociaal domein, onderwijs, sport en cultuur, legt half 
augustus zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen neer. Het herstel na een operatie duurt te 
lang. Opvolger per 26 september voormalig wethouder Kees van Dalen (CDA). 
 
Oldebroek – persoonlijk (1 wethouder)  
Bob Bergkamp (ABO), demissionair wethouder, stopt per 1 april met het wethouderschap. Hij gaat 
met pensioen.  
 
Nordeast Fryslân – gezondheid (1 wethouder)  
Sjoerd Keizer (SIN) stopt vlak voor de zomer om gezondheidsredenen. Opvolgster: SIN-
fractievoorzitster Rebecca Slijver.  
 
Oldenzaal – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Alida Renkema (CDA, demissionair wethouder sinds de raadsverkiezingen, wordt op 30 maart 2022 
raadsgriffier in Emmen als opvolger van de in november 2021 overleden Harry Werkman en stopt als 
wethouder in Oldenzaal.  
 
Olst-Wijhe – gezondheid (1 wethouder)  
Herman Engberink (CDA), demissionair wethouder, wordt vanwege langdurige ziekte vervangen 
door Hans Kamphuis (CDA) die geen plek krijgt in het nieuwe college, waar wel ruimte is voor zijn 
partijgenote Judith Compagner.  
 
Ooststellingwerf – gezondheid (1 wethouder)  
Gerben But (GroenLinks) heeft een zwaar ongeval en gaat binnenkort weer aan het werk.  
 
Oostzaan – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Niels Bonenkamp (VVD) wordt raadslid in zijn woonplaats Landsmeer en stopt daarom als 
demissionair wethouder in Oostzaan per 30 maart 2022.  
 
Oudewater – burgemeester (1 wethouder)  
Marieke Teunissen-Willemsen, voormalig wethouder van Renswoude, wordt voorgedragen als 
burgemeester van Scherpenzeel. Opvolger: Ivo ten Hagen (VVD), 62 jaar en voorheen wethouder in 
Woerden en Montfoort.  
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Pijnacker-Nootdorp – persoonlijk (1 wethouder)  
Ilona Jense-van Haarst (VVD) wordt per 12 oktober burgemeester in Hulst. Opvolger: VVD-raadslid 
Bart van Straten. Op 7 september wordt echter bekend dat Jense onmiddellijk stopt omdat zij zorg 
wil bieden aan een direct familielid. Jense zou wethouder blijven tot half oktober, wanneer zij tot 
burgemeester wordt benoemd.  
Van Straten wordt per 22 september voorgesteld om Jense op te volgen. Tot die tijd nemen de vier 
andere wethouders de taken van Jense waar.  
 
Purmerend – gezondheid (1 wethouder)  
Thijs Kroese (PvdA) legt in augustus per direct zijn taken als wethouder neer vanwege 
gezondheidsredenen. “Voor de zomer merkte ik dat de pijp leeg was. Ik heb de vakantie gebruikt om 
te ontspannen, maar helaas ben ik nog niet voldoende opgeladen”. Kroese was lijsttrekker bij de 
herindelingsverkiezingen in november. Opvolgster: PvdA-fractievoorzitter Nathalie Saaf.  
 
Purmerend – persoonlijk (1 wethouder)  
Eveline Tijmstra (CDA) legt het wethouderschap neer omdat ze de baan als wethouder niet langer 
met haar gezinsleven kan combineren. Na zes jaar wethouderschap stopt zij. Opvolger: CDA-
fractievoorzitter Pascal Verkroost.  
 
Raalte – gezondheid (1 wethouder)  
Sylvia van der Heide (Burgerbelangen), 51 jaar, stopt na drie maanden wethouderschap vanwege 
gezondheidsredenen. “Het bewaken van mijn gezondheid is niet verenigbaar met het uitvoeren van 
mijn taak als wethouder”, schrijft zij in haar ontslagbrief.  
 
Rhenen – overlijden (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Peter de Rooij (SGP), 57 jaar, overlijdt plotseling begin april. Hij was 
kandidaat om opnieuw wethouder te worden.  
 
Rijssen-Holten – persoonlijk (1 wethouder)  
Rob de Koe (VVD) stopt per direct omdat hij een conflict heeft met VVD-fractievoorzitter Bart-Jan 
van den Berg waardoor hij niet naar behoren kan functioneren. Van den Berg heeft bestuurstaken 
van De Koe in het bedrijf van de Koe, TAX Rijssen, overgenomen, samen met de vader van De Koe. 
Volgens De Koe heeft de vertrouwensbreuk geen politieke achtergrond en is deze zakelijk ontstaan.  
Opvolger: het 44-jarige VVD-raadslid René de Koff.  
 
Roosendaal – gezondheid (1 wethouder)  
Kees Verstraten (60 jaar, VVD) stopt per 1 juli als wethouder om gezondheidsredenen, na 
anderhalve maand en keert niet meer terug.  
Opvolgster: het 30-jarige VVD-raadslid Sanneke Vermeulen die bij de verkiezingen in maart 
lijsttrekker was.  
 
Rotterdam – gezondheid (1 wethouder)  
Gerben Vreugdenhil (Leefbaar) legt op doktersadvies zijn werkzaamheden tijdelijk neer. Robert 
Simons en Maarten Struijvenberg (beiden ook Leefbaar) nemen zijn portefeuille voorlopig over. Een 
week later wordt bekend dat de wethouder van financiën en project Feijenoord definitief niet 
terugkeert.  
Opvolger: Ronald Buijt (Leefbaar) die de portefeuille zorg gaat doen. Struijvenberg gaat Organisatie 
en Financiën doen. Buijt was fractievoorzitter van Leefbaar in periode 2014-2018 en was voor zijn 
benoeming als wethouder organisatiemanager van JA21, de partij van Joost Eerdmans. Deze functie 
legt Buijt neer.  
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Someren – politiek – breuk met de raad (1 wethouder)  
Theo Maas (PvdA), demissionair wethouder, stopt per 15 juni 2022. Hij had gehoopt op een snelle 
formatie en hij vindt dat hij geen mandaat meer heeft van de raad die nog steeds aan het puzzelen 
is, en dat maakt het lastig ook om demissionair in de regio namens de raad te spreken. Zijn partij 
komt in het nieuwe college, maar met een andere wethouder.  
 
Steenwijkerland – gezondheid (1 wethouder)  
Tiny Bijl-Oord (Buiten Gewoon Leefbaar, BGL) stopt per direct, nadat zij een week na de 
raadsverkiezingen is getroffen door een hartinfarct. Bijl zou al stoppen en demissionair aanblijven 
tot er een nieuw college zou zijn, maar stopt om gezondheidsredenen per direct.  
 
Teylingen – persoonlijk (1 wethouder)  
Arno van Kempen (D66), demissionair sinds de raadsverkiezingen, stopt na 8 jaar wethouderschap. 
Het is tijd voor nieuwe mensen en nieuwe dingen, zegt Van Kempen die op 31 maart afscheid 
neemt.  
 
Urk – einde interimschap (1 wethouder)  
Engbert van Esch (CDA) treedt per 1 september terug. Hij was tijdelijk wethouder tot dat de 
integriteitsproblemen (belangenverstrengeling eigen bedrijf) met kandidaat-wethouder Willem 
Foppen (CDA) zijn opgelost. Foppen wordt per 1 september alsnog wethouder.  
 
Vlieland – politiek – breuk met de raad (2 wethouders)  
Demissionair wethouder Elsje de Ruijter (GroenWit) stapt op, daarna vertrekt Dick Visser (Nieuw 
Liberaal Vlieland), ook demissionair, omdat hij een motie van wantrouwen aan de broek kreeg van 
Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland.  Visser gaat verder als raadslid voor Nieuw Liberaal Vlieland. 
Lijst Fier diende de motie tegen Visser in omdat de berichten over mogelijke belangenverstrengeling 
door Visser bij de aankoop van een pand door de gemeente onvoldoende is weerlegd.  
 
Voorschoten – gezondheid (1 wethouder)  
Marcel Cramwinkel (D66), demissionair, haakt om gezondheidsredenen af, eerst een 
blindedarmoperatie, daarna een nieroperatie, vlak voordat het nieuwe college zal aantreden, 
overigens zonder D66.  
 
Voorst – persoonlijk (1 wethouder)  
Conny Bieze (VVD-Liberaal 2000) stopt een maand na haar beëdiging als wethouder. De voormalige 
Gelderse gedeputeerde uit Twello heeft per direct haar ontslag ingediend vanwege zaken in haar 
persoonlijke levenssfeer die er volgens haar voor zorgen dat ze het wethouderschap niet langer kan 
uitoefenen. Na de zomer blijkt dat kort voor haar vertrek nieuwe feiten bekend geworden zijn aan 
de burgemeester die leidden tot een tweede integriteitsonderzoek.  
Opvolgster in september: Rosmarijn Boender, voorgedragen door VVD-Liberaal 2000. Boender stopt 
als Statenlid voor de VVD in Gelderland. Ze was eerder raadslid in Blaricum en Hattem.  
 
Vijfheerenlanden – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
John van der Velden (VHL Lokaal) stapt op. Hij ervaart onvoldoende vertrouwen in de uitvoering van 
zijn wethouderschap dat hij sinds mei uitoefent. Van der Velden was verantwoordelijk voor klimaat, 
kunst, cultuur en ict. “Na uitgebreid beraad heb ik mijn conclusie getrokken: op deze manier kan ik 
niet de wethouder zijn zoals ik dat voor mij zag”. Volgens de oppositie is Van der Velden op tijd 
opgestapt want de wethouder zou de raad verkeerd hebben geïnformeerd over de renovatie van 
cultureel centrum Helsdingen en het vertrouwen van inwoners van het buurtschap Tienhoven rond 
de discussie over windmolens hebben verspeeld.  
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Waalre – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Demissionair wethouder in het Waalrese zakencollege, Jan van Burgsteden stopt als wethouder en 
wordt raadslid in Meijerijstad op 29 maart 2022.  
 
Waalwijk – persoonlijk ((1 wethouder)  
Ronald Bakker (VVD) stopt na tien jaar wethouderschap: Ronald Bakker zegt over zijn besluit: “Ik 
merk dat mijn karakter, dat zich sterk richt op het behalen van resultaten en pragmatisme, de laatste 
tijd begint te botsen met de politieke realiteit. Daar waar ik voorheen prima de balans wist te vinden 
tussen energie krijgen uit de dagelijkse uitvoering enerzijds en het steken van energie in de politieke 
verantwoording anderzijds, merk ik nu dat die balans verstoord is. Daar begin ik last van te krijgen en 
het lijkt me daarom verstandig om bijtijds een streep te trekken. 
Opvolger: VVD-fractievoorzitter Frank Spierings.  
 
Wassenaar – politiek – breuk in coalitie (4 wethouders, voorlopig 1 definitief en 3 tijdelijk)   
Caroline Klaver (VVD) dient haar ontslag in als haar partij, de VVD, uit de coalitie stapt. De grootste 
partij in de raad zegt niet langer vertrouwen te hebben dat het coalitieakkoord ‘in gezamenlijkheid 
kan worden uitgevoerd’. 
Aanleiding: een conflict over de verhoging van twintig procent van de ozb, het feit dat er te weinig 
personeel is om het geld te besteden en dat er in 2023 nog niet begonnen kan worden met de 
uitvoering van het Centrumplan. Volgens de VVD moet de ozb-verhoging gespreid over meerdere 
jaren worden uitgesmeerd.  
Hart voor Wassenaar (vijf zetels), Lokaal Wassenaar (drie zetels) en GroenLinks (twee zetels), de drie 
overige coalitiepartijen – zonder VVD tien zetels, één te weinig voor een meerderheid, gaan op zoek 
naar een nieuwe meerderheid.  
Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Bart Boon (Lokaal Wassenaar) en Aart van Sloten 
(GroenLinks) zijn politiek demissionair maar blijven op hun post als wethouder.  
De raad kiest voor een verkenner die op zoek moet naar een zo breed mogelijke samenwerking met 
zo veel mogelijk partijen.  
Vlak voor nieuwjaar maakt Hart voor Wassenaar bekend voor de oppositie te kiezen.  
 
Westvoorne – herindeling (4 wethouders)  
Demissionair vanwege herindelingsverkiezingen op 23 november voor de nieuwe fusiegemeente per 
1 januari 2023 Voorne aan Zee worden de wethouders die voor VVD-GB-CDA-PvdA-D66 in het 
college zitten: Henk de Graad, Jorriena de Jongh, Wilbert Borgonjen en Lies van der Pol.  
 
Winterswijk – politiek (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Inge Klein Gunnewiek (VVD) stapt per direct op. Ze heeft in een brief aan 
burgemeester Joris Bengevoord haar ontslag aangeboden. “Ik voel geen enkele legitimatie meer om 
nog besluiten te nemen, ook niet demissionair”. Aanleiding is de verkiezingsuitslag waarbij het 
college en de VVD is afgerekend door de kiezer, twee dagen eerder.  
 
Wijdemeren – persoonlijk (1 wethouder)  
Stan Poels (PvdA/GroenLinks), verantwoordelijk voor sociaal domein en volkshuisvesting, stapt op. 
Hij is na drie maanden tot de conclusie gekomen dat hij niet de juiste persoon is in deze zware 
periode. “Het werk van wethouder vraagt meer van mij dan ik als persoon kan bieden”. Opvolger: 
Maarten Hoelscher, PvdA-fractievoorzitter in Huizen. Hij wordt wethouder voor PvdA/GroenLinks.  
 
Woerden – gezondheid, heupoperatie (1 wethouder)  
Ad de Regt (Lijst van der Does) is vanwege een heupoperatie tot in de zomer uit de running. De 
burgemeester en twee collega’s nemen zijn portefeuille waar.  
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Woerden – gezondheid (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Tymon de Weger (ChristenUnie-SGP) wordt getroffen door een lichte 
hersenbloeding en moet naar het ziekenhuis. Zijn afscheid, vanwege pensionering, wordt uitgesteld.  
 
Zevenaar – gezondheid (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Carla Koers (CDA) stopt op 17 mei per direct om gezondheidsredenen. Ze 
wilde al stoppen maar kan nu niet langer wachten op haar opvolger.  
 
Zevenaar – gezondheid (1 wethouder)  
Bart Kagei (GroenLinks), die in juni is benoemd, en al enige tijd last van nierfalen heeft, stopt tijdelijk 
vanwege een niertransplantatie. Zijn taken worden voorlopig door de overige collegeleden 
overgenomen.  
 
Zoetermeer – gezondheid (1 wethouder)  
Willeke Mertens (Partij voor Democratie Zoetermeer) blijkt kort na haar benoeming op 8 juni ziek te 
zijn. Op 27 juni wordt door de burgemeester gemeld dat Mertens afwezig is vanwege een ernstige 
diagnose en de onderzoeken en behandelingen die zij moet ondergaan. Collega-wethouders Marijke 
van der Meer en Bouke Velzen nemen de portefeuille van Mertens waar. Eind augustus draagt haar 
partij Wim Blansjaar als tijdelijke vervanger voor. Voorlopig tot het einde van het jaar. Blansjaar was 
lijsttrekker en fractievoorzitter voor PvDZ en leidde de partij naar een groei van 1 naar 4 zetels.  
 
Zutphen – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Demissionair wethouder Laura Werger (VVD) dient een week voor haar officiële afscheid, haar 
ontslag in. Ze vindt dat er niet zorgvuldig omgegaan is met haar rechten, nadat er een extern 
onderzoek naar haar is ingesteld vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. "Ik krijg niet de 
gelegenheid om een toelichting te geven of om mezelf te verdedigen." 
Gemeentesecretaris Monique Stouten meldt in maart dat er signalen van ambtenaren zijn over 
intimiderend gedrag vanuit de wethouder. Om hoeveel ambtenaren het zou gaan is nooit bekend 
gemaakt. Werger werkt vervolgens mee aan het onderzoek. "Ik heb een gesprek gehad van twee uur 
met de onderzoekers."  
De uitkomsten van het onderzoek krijgt Werger uiteindelijk te zien. "Ik ga niet over het rapport. Ik 
heb het alleen ter kennisname gezien. Maar gisteren heeft het college een besluit genomen dat over 
mij gaat." Ze doelt hiermee op de overige collegeleden, wethouder Eva Boswinkel (GroenLinks), 
wethouder Mathijs ten Broeke (SP) en burgemeester Annemieke Vermeulen. "Dat gebeurde in een 
vergadering die in het geniep was belegd en plaatsvond waarbij een besluit is genomen over zaken 
die mij aangaan. Het is voor mij onbegrijpelijk dat een deel van het college vergadert over een 
collega zonder deze collega daarin te kennen of ook maar de kans te bieden aanwezig te zijn om een 
toelichting te geven."  
Het aftreden en de behandeling van de kwestie-Werger leidt uiteindelijk tot het vertrek van 
burgemeester Annemiek Vermeulen. Zij wil door, maar voldoet niet meer aan het profiel, vindt de 
raad en dus wil de raad geen herbenoeming. Vermeulen ziet daarop af van een nieuwe termijn als 
burgemeester.  
 
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 2022.  
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