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Ten Geleide  
 
Deze lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders in de periode 2018-2022 betreft de 
wethouders die vanwege een politieke vertrouwensbreuk tijdelijk en/of definitief ten val kwamen 
tijdens de collegeperiode (vanaf het aantreden van de wethouders na de collegevorming tot het einde 
van de collegeperiode) en van wethouders die om andere redenen tussentijds vertrokken of voor wie 
het wethouderschap eindigde voor het einde van de reguliere collegeperiode.  
De valpartijen van wethouders zijn in deze lijst benoemd als gevolg van een tijdelijke of definitieve 
politieke vertrouwensbreuk, uitgaande van het vertrekpunt dat een wethouder na zijn benoeming of 
wethouders na hun benoeming als lid van een college het vertrouwen heeft/hebben om volwaardig 
als wethouder te functioneren totdat hij/zij dat vertrouwen verliest dan wel het vertrouwen verliezen 
van de hen ondersteunende coalitiepartij(en). Of wethouders al dan niet gebruik hebben gemaakt van 
wachtgeld is geen criterium voor het opnemen van ten val gekomen wethouders in de onderhavige 
lijst.  
 
Hoofdpunten  
Dit document bevat de volgende bestanddelen:  

1. De hoofdpunten cijfermatig uit het Wethoudersonderzoek 2018-2022  
2. De lijst van alle tussentijds vertrokken wethouders vanaf GR 2018 tot GR 2022.  

 
Toelichting 
De reden van het ten val komen of vertrek is in de lijst toegevoegd zodat te zien is welke bijvoorbeeld 
politieke valpartijen zijn. Tevens is een nadere duiding gegeven van de soort van valfactor. Voor meer 
informatie over de gehanteerde rubricering, zie het boek “Valkuilen voor wethouders”.   
Deze lijst bevat in het geval van politieke vertrouwensbreuken informatie over de wijze van opvolging. 
Ook vermeldt de lijst of de wethouders na herindeling opnieuw werden benoemd (“doorgingen”) in 
het nieuwe fusiecollege.  
 
Onderzoeken  
De informatie in deze lijst is gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoeksplatform 
DeCollegetafel. De onderliggende informatie van elke valpartij en tussentijds vertrek is gevonden in 
publieke bronnen, zoals de websites van gemeenten, verslagen van raadsvergaderingen, (regionale) 
dagbladen, radio- en tv-stations en de websites van politieke partijen. Tevens is er via vragen 
toelichtende informatie ingewonnen bij raadsgriffiers en wethouders en is gebruik gemaakt van de 
publicatie van onderzoeksrapporten. De gepubliceerde informatie in de lijst beperkt zich in beginsel 
tot de directe reden van vertrek. Veranderende latere inzichten of onderzoeken over het tussentijds 
vertrek zijn in deze lijst van vertrekredenen in beginsel buiten beschouwing gelaten.  
 
Contact  
Voor meer onderliggende informatie, vragen of opmerkingen over de lijst, mail s.v.p. naar:  
info@decollegetafel.nl  
 
Bronvermelding  
Bij overname van gegevens uit deze lijst of van de lijst als bronvermelding gebruiken: Bouwmans, H. 
(2022), Lijst van gevallen en tussentijds vertrokken wethouders 2018-2022, De Collegetafel, 
www.decollegetafel.nl  
 
 
 
 
KENNIS- & ONDERZOEKSPLATFORM De Collegetafel, december 2022  
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Hoofdpunten analyse Wethoudersonderzoek GR2018-GR2022  
 

1. Aandeel tussentijds vertrokken en afgetreden wethouders per periode  
Het aantal tussentijds vertrokken en afgetreden wethouders heeft in de collegeperiode voor het eerst 
de grens van vijftig procent doorbroken. Voor de periode 2018-2022 is 55,12 procent van de 
wethouders tussentijds vertrokken en/of afgetreden. In absolute cijfers gaat het om 812 wethouders, 
bij een start van 1473 wethouders na de collegevorming van 2018.  
In vergelijking met eerder perioden ziet dat er als volgt uit: 
2002 – 2006 – 42,51 procent 
2006 – 2010 – 40,47 procent 
2010 – 2014 – 41,67 procent 
2014 – 2018 – 43,29 procent 
2018 – 2022 – 55,12 procent  
 

2. Aandeel politieke valpartijen  
Het aantal wethouders dat te maken heeft gekregen in de collegeperiode 2018-2022 met een 
tijdelijke of definitieve vertrouwensbreuk is uitgekomen op 320 wethouders.  
Verhoudingsgewijs komt dat uit op 21,72 procent. In voorgaande collegeperioden kwam dit cijfer ook 
uit op 21 procent, behalve in de eerste duale periode (2002-2006) toen dat cijfer 23 procent was.  
 

3. Oorzaken politieke valpartijen  
In de raads- en collegeperiode 2018-2022 zijn er in vergelijking met de vorige raadsperioden veel 
meer valpartijen op het mesoniveau. De belangrijkste aanjager zijn de combinatie van breuk in de 
coalitie (34 procent) en verstoorde verhoudingen (24,6 procent), samen goed voor 58,6 procent. In de 
periode 2002-2018 kwamen deze beide valfactoren uit op verstoorde verhoudingen (34,8 procent) en 
breuk in coalitie (8,6 procent) op 43,4 procent. Het betekent een stijging van vijftien procent. Dat gaat 
vooral ten koste van de valfactoren op het individuele niveau van de wethouder (microniveau) dat 
daalde in vergelijking van 41 procent naar 25 procent. Een voorzichtige conclusie mag dus zijn dat het 
persoonlijk optreden en functioneren van de individuele wethouder minder vaak een valfactor is 
geweest.  
 

4. Andere redenen van vertrek  
Het hoge aantal tussentijds vertrokken wethouders wordt vooral veroorzaakt door een drietal 
factoren: er kozen nog nooit zoveel wethouders tussentijds voor een andere werkkring: burgemeester 
(44 keer, evenveel als in 2002-2006, een andere politieke werkkring (38 keer, zoals Kamerlid en 
gedeputeerde) en een andere zakelijke werkkring (52 keer). De conclusie die mag worden getrokken: 
wethouders wachten niet meer tot het einde van de collegeperiode om een volgende stap te maken 
in hun loopbaan. Ook vertrokken er een recordaantal wethouders tussentijds om persoonlijk redenen 
(68) en om gezondheidsredenen (88). Vooral dat hoge aantal wethouders dat om 
gezondheidsredenen vertrekt – een ruime verdubbeling (!) ten opzichte van de twee vorige 
collegeperioden - is in de periode 2018-2022 fors gestegen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met 
de zware werkbelasting, onder meer veroorzaakt door de stevige bejegening (intimidatie, agressie) 
waarmee wethouders in hun ambt te maken hebben.  
 

5. Politieke kleur  
In absolute zin waren de meeste wethouders die ten val kwamen, lid van een lokale partij. Maar 
verhoudingsgewijs was het aandeel wethouders van lokale partijen dat tussentijds tijdelijk of definitief 
ten val kwam vergelijkbaar met andere partijen, zoals VVD, PvdA en D66. GroenLinks, een winnaar van 
de verkiezingen van 2018, scoorde met een hoger aantal nieuwe wethouders verhoudingsgewijs het 
hoogste aantal valpartijen.  
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College- en raadsperiode 2018-2022  
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 – 16 maart 2022  
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JAAROVERZICHT 2018 (vanaf GR2018, de start)  
 
Aalburg – herindeling (4 wethouders) 
Arie van Loon (SGP), Pim Bouman (BAB), Cees Schreuders (CDA) en Wijnand van der Hoeven 
(ChristenUnie) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen voor de fusie van 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari 2019 voor de nieuwe gemeente Altena.  
 
Almere – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Tjeerd Herrema (PvdA) stapt op na betichting van seksuele intimidatie. Huis aan huiskrant Almere 
Deze Week beschuldigde de wethouder ervan een redacteur te hebben lastiggevallen met een 
seksueel getint bericht en dito telefoontje. Er was een onderzoek gesteld, maar omdat de lokale 
krant tot publicatie is overgegaan, houdt Herrema de eer aan zichzelf.  
De affaire begon met een bericht dat Herrema via Facebook Messenger stuurde, dat de journalist 
opvatte als pornografisch. Dat werd gevolgd door een broekzaktelefoontje vanaf het toilet aan 
dezelfde journalist, die de wc-geluiden eveneens seksueel interpreteerde. Maar volgens de 
wethouder klopt daar helemaal niks van.  
De ombudsman onderzocht de zaak en pleitte Herrema grotendeels vrij. De wethouder was toen al 
opgestapt, nadat de overige coalitiepartijen het vertrouwen in hem hadden opgezegd, nog voordat 
het onderzoek van de ombudsman was afgerond. "Een politieke afrekening", volgens Herrema. "Dat 
kan niets te maken hebben met de zaak zelf."  
Volgens Herrema hebben vijf van de zes wethouders hem tijdens een collegevergadering op 14 juni 
desgevraagd laten weten geen vertrouwen meer in hem te hebben. Voor Herrema was dat reden zijn 
vertrek aan te kondigen. 
Opvolgster: Loes Ypma (PvdA), voormalig Kamerlid en voormalig wethouder in Woerden.  
 
Alphen-Chaam – gezondheid (1 wethouder)  
Corry Janssen (CDA) moet om gezondheidsredenen enkele dagen na haar nieuwe benoeming het 
wethouderschap opgeven. Opvolger: oud-wethouder Ton Braspenning (CDA).  
 
Ameland – politiek – politieke afspraak (1 wethouder)  
Joop Lodewijks (Ameland Eén en PvdA) treedt terug volgens politieke afspraak. Opvolgster: Ellen 
Bruins Slot (PvdA) die haar werkzaamheden als wethouder in Tytsjerksteradiel eerst afrondt en pas 
een maand na de start van het college op Ameland wordt benoemd.  
 
Amsterdam – persoonlijk (1 wethouder)  
Simone Kukenheim (D66) legt eind augustus haar taken neer vanwege zorgverlof voor de zorg van 
een van haar kinderen die een medische ingreep moet ondergaan. De collegeleden nemen 
portefeuille over. Eind november keert Kukenheim terug op haar post.  
 
Barendrecht – politiek – coalitiebreuk oude demissionaire coalitie (3 wethouders, in periode GR2018 
t/m collegevorming)  
Twee dagen voor de installatie van de nieuwe wethouders in Barendrecht hebben de demissionaire 
EVB-wethouders Vermaat en Van der Linden het vertrouwen opgezegd in CDA-wethouder Luijendijk. 
Dat laten zij de gemeenteraad per brief weten. Volgens Echt voor Barendrecht (EVB) heeft de CDA-er 
informatie achtergehouden over het binnenklimaat van een aantal basisscholen in de gemeente. 
Het klimaat in vijf scholen in Barendrecht is onvoldoende. Peter Luijendijk heeft hierover naar de 
gemeenteraad een antwoordbrief gestuurd. De informatie die de wethouder gebruikt komt uit een 
onderzoek dat in het begin van het jaar is verricht. De resultaten hiervan zijn volgens wethouder 
Vermaat niet gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad.  
Het CDA voerde in verkiezingstijd campagne met een artikel met de kop: ‘Buitenzwembad? Liever 
frisse lucht in de scholen.' Volgens Vermaat was CDA-wethouder Luijendijk toen al op de hoogte van 
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de onderzoeksresultaten. “Het achterhouden van de uitkomsten van dit onderzoek voor het college 
van B&W, is bestuurlijk een kwalijke zaak“, aldus Dirk Vermaat. 
 
Bedum – herindeling (3 wethouders) 
Johannes de Vries (CDA), Jan Willem van de Kolk (PvdA) en Menne van Dijk (ChristenUnie) worden 
demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen vanwege de fusie van Bedum, De Marne, 
Eemsmond en Winsum per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. 
 
Beesel – persoonlijk (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming) 
Jan Smolenaars (VHP) gaat met pensioen op 11 juni. De collegevorming is dan nog niet afgerond 
doordat er stok tussen de wielen kwam waardoor de formatie langer gaat duren.  
 
Bergen NH – politiek – breuk eigen fractie/partij (1 wethouder)  
Michiel van den Busken (Behoorlijk Bestuur Bergen) is per direct opgestapt. Reden is een conflict met 
zijn partij. “Het werken werd mij onmogelijk gemaakt”. Geen opvolger.   
 
Bergen NH – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)  
Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) stapt op. Hij houdt de eer aan zichzelf voordat een motie van 
wantrouwen rond het plan De 7 Dorpelingen (Centrumplan) tegen hem in stemming wordt gebracht. 
De motie van wantrouwen kon op een kleine meerderheid in de raad rekenen omdat Koos Bruin van 
Behoorlijk Bestuur Bergen, die eerst tot de coalitie behoorde, met de oppositie mee zou stemmen. 
De wethouder wordt door de oppositie verweten dat hij niet genoeg gedaan heeft om het 7 
dorpelingendossier ‘met voldoende aandacht en zorgvuldigheid’ af te handelen.  
 
Bergen op Zoom – gezondheid (1 wethouder)  
Arjan van der Weegen (GBWP) gaat begin september vanwege burn-out tot het einde van het jaar 
met arbeidsongeschiktheidsverlof. Eind van het jaar laat hij weten meer tijd nodig te hebben voor 
herstel en dat hij in januari nog niet zal terugkeren. Voorlopig wordt zijn ziekteverlof met zestien 
weken verlengd.  
Opvolger (tijdelijk): Evert Weys (GBWP).  
 
Binnenmaas – herindeling (3 wethouders) 
Henk van Etten (CDA), Leon van Noort (VVD) en Arie Mol (GBBM) worden demissionair vanwege de 
herindelingsverkiezingen van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen per 1 
januari 2019 voor de nieuwe gemeente Hoekse Waard. 
 
Cromstrijen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Pieter Paans (CDA) wordt wethouder in Papendrecht. Opvolger tot de fusie per 1 januari 2019 wordt 
CDA-fractievoorzitter Pieter van der Meer.  
 
Cromstrijen – herindeling (3 wethouders) 
Bas Boelhouwers (Cromstrijen 98), Hans Flieringa (VVD) en Pieter van der Meer (CDA) worden 
demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen van Cromstrijen met Binnenmaas, Korendijk, 
Oud-Beijerland en Strijen per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Hoekse Waard.  
 
De Fryske Marren – gezondheid (1 wethouder)  
Janny Schouwerwou (CDA) legt om gezondheidsredenen haar taken neer, zegt in de krant dat het 
tijdelijk is, maar het CDA draagt een opvolgster voor die wordt benoemd: Lucienne Boelsma-
Hoekstra.  
 
De Fryske Marren – gezondheid (1 wethouder)  
Johannes van der Pal (FNP) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Durk Stoker.  
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De Marne – herindeling (3 wethouders) 
Marriet de Visser (PvdA), Anne Marie Smits (GroenLinks) en Kor Berghuis (CDA) worden demissionair 
als gevolg van de herindelingsverkiezingen van De Marne met Bedum, Eemsmond en Winsum per 1 
januari 2019 tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. 
 
De Wolden – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Jan ten Kate (Gemeentebelangen), die bezig is aan zijn derde periode, wordt wethouder in 
Hardenberg waar hij opvolger wordt van Falco Bruinsma (OpKoers.nu) die vanwege ziekte 
genoodzaakt is te stoppen. Opvolgster: Gemeentebelangen-fractievoorzitster Gerrie Hempen-Prent.  
 
Dongeradeel – herindeling (4 wethouders) 
Albert van der Ploeg (CDA), Pieter Braaksma (ABD), Pytsje de Graaf-van der Meer (FNP) en Esther 
Hanemaaijer (CDA) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Dongeradeel 
met Ferwerderadeel en Kollumerland c.a. per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Noardeast-
Fryslân.  
 
Drimmelen – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
John van Oosterhout (VVD) wordt getroffen door een ernstige ziekte (huidmelanoom). Hij treedt 
tijdelijk terug voor behandeling. Tijdelijk opvolgster: Lieke Schuitmaker (VVD).  
 
Druten – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Michel Lepoutre (Kernachtig Druten) stopt tijdelijk om gezondheidsredenen. Opvolger: Willy Brink 
(Kernachtig Druten).  
 
Eemsmond – burgemeester (1 wethouder)  
Demissionair wethouder, vanwege de herindelingsverkiezingen, Harold Bouman 
(Gemeentebelangen) wordt per medio december de nieuwe burgemeester van Noordoostpolder.  
 
Eemsmond – herindeling (3 wethouders) 
Harrie Sienot (CDA), Sandra Herkstroter (SP) en Theo Berends (ChristenUnie) worden demissionair als 
gevolg van de herindelingsverkiezingen van Eemsmond met Bedum, De Marne en Winsum per 1 
januari 2019 tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.  
 
Emmen – burgemeester (1 wethouder)  
Bouke Arends (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Westland. Opvolger per 20 december: 
PvdA-fractievoorzitter Guido Rink.  
 
Etten-Leur – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Jan van Hal (CDA) die in augustus wordt getroffen door een lichte beroerte wordt tijdelijk vervangen 
door Jan Paantjes (CDA), voormalig wethouder in Halderberge. Opvolger: Jan Paantjes (CDA).  
 
Ferwerderadiel – herindeling (2 wethouders) 
Jelle de Vries (CDA) en Jaap Hijma (FNP) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Ferwerderadiel met Dongeradeel en Kollumerland c.a. per 1 januari 
2019 tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.  
 
Geldermalsen – herindeling (3 wethouders)  
Niko Wiendels (CDA), Ronald van Meijgaarden (Dorpsbelang) en Ton van Maanen (SGP) worden 
demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Geldermalsen met Lingewaal en 
Neerijnen per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe.  
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Giessenlanden – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Elisabeth van Leeuwen-Klink (CDA) wordt per 15 oktober 2018 directeur-uitvoerend bestuurder van 
het Samenwerkingsverband PasVOrm, een instelling die verantwoordelijk is voor het realiseren van 
passend onderwijs voor twintig voortgezet onderwijsscholen in de regio.  
 
Giessenlanden – herindeling (2 wethouders)  
Jan de Groot (VVD) en Harmen Akkerman (SGP) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Giessenlanden met Molenwaard per 1 januari 2019 tot de nieuwe 
fusiegemeente Molenlanden. 
 
Goeree-Overflakkee – persoonlijk (1 wethouder)  
Arend-Jan van der Vlugt (CDA) legt zijn functie neer per 13 december. Van der Vlugt zegt toe te zijn 
aan een nieuwe uitdaging.  
Zijn besluit werd versneld door berichten die de in de lokale media verschenen. Zo werden artikelen 
en ingezonden brieven geplaatst waarin gesuggereerd werd dat Van der Vlugt zich schuldig maakt 
aan belangenverstrengeling. Deze beschuldigingen ontstonden door een erfpachtkwestie bij Het 
Essenbos in Ouddorp. Van der Vlugt heeft hier landbouwgrond en natuurkampeervereniging NTKC 
heeft er een camping. 
Eigenaar van de grond Fonds DBL wil het terrein overdoen aan één eigenaar. De kampeerders zijn 
bang dat Van der Vlugt, die met zijn vrouw meerdere recreatieparken beheert in Ouddorp, hun 
natuurcamping zal gebruiken voor grootschalige recreatie. Marlies van der Vlugt, de vrouw van de 
wethouder, liet eerder aan RTV Rijnmond weten dat dit niet het geval is en dat ze puur de 
landbouwgrond die ze al 30 jaar beheren willen houden.  
In een persbericht laat Arend-Jan van der Vlugt weten dat de berichten hem hebben geraakt en 
noemt het “onterecht, oneerlijk en onacceptabel”. Wel zegt hij trots te zijn op wat hij in de afgelopen 
jaren met de gemeente heeft bereikt.  
Opvolgster: Thea Both-Verhoeven (CDA).  
 
Gooise Meren – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Marieke Munneke Smeets (Hart voor Bussum Naarden Muiden) stapt op nadat zij een motie van 
wantrouwen aan de broek krijgt die wordt gesteund door de coalitiepartijen D66 en VVD.  
Aanleiding zijn de keuzes van de wethouder over de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan. Zij 
tornde, achter de rug van de raad om, aan een genomen raadsbesluit over deze spoorwegovergang. 
De wethouder toverde een second opinion uit de hoge hoed, waarmee ze de raad vervolgens 
probeerde te overtuigen dat het veiliger was om alsnog de spoorwegovergang af te sluiten voor 
autoverkeer. Iets waar ze zich in het verleden als fractievoorzitter van Hart voor BNM al hard voor 
maakte, maar toen geen politiek draagvlak voor kreeg. Na alle ophef werd de second opinion toch 
weer van tafel gehaald en werd alles bij het oude gelaten. 
De gemeenteraad neemt de wethouder haar handelswijze zeer kwalijk en twijfelt aan haar 
integriteit. De wethouder betuigt uitgebreid spijt, maar kan de gemeenteraad niet overtuigen dat 
haar handelswijze de juiste was en kan slechts mondjesmaat naar genoegen antwoord geven op het 
vragenvuur dat de raad haar aan de schenen legt. De gemeenteraad heeft daarnaast onvoldoende 
vertrouwen dat de wethouder geleerd heeft van haar fouten en in de toekomst dezelfde fouten niet 
nog een keer zal maken. 
Diep in de nacht komt het CDA met een motie van wantrouwen die door een grote meerderheid van 
de raad wordt aangenomen. De wethouder maakt daarop haar vertrek bekend.  
Opvolger: Hart voor BNM-raadslid Nico Schimmel (Hart voor BNM).  
 
Groningen – herindeling (5 wethouders) 
Joost van Keulen (VVD), Ton Schroor (D66), Roeland van der Schaaf (PvdA), Paul de Rook (D66) en 
Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen 
van Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 voor de nieuwe gemeente Groningen.  
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Grootegast – herindeling (3 wethouders) 
Sjabbo Smedes (CDA), Elly Pastoor-Meuleman (PvdA) en Mark de Haan (ChristenUnie) worden 
demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Grootegast met Leek, Marum en 
Zuidhorn per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier.  
 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude – herindeling (2 wethouders)  
Raymond van Haeften (D66) en Rob Grael (VVD) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer per 1 januari 
2019 voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.  
 
Haarlemmermeer – herindeling (5 wethouders) 
Derk Reneman (VVD), John Nederstigt (D66), Adam Elzakalai (VVD), Tom Horn (PvdA) en Marjolein 
Steffens-van de Water (HAP) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van 
Haarlemmermeer met Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer.  
 
Hardenberg – gezondheid (1 wethouder)  
Falco Bruinsma (OpKoers.nu) stopt om gezondheidsredenen. Opvolger: Jan ten Kate (wethouder voor 
Gemeentebelangen in De Wolden).  
 
Haren – herindeling (2 wethouders) 
Michiel Verbeek (D66) en Mathilde Stiekema (CDA) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Haren met Groningen en Ten Boer per 1 januari 2019 tot de nieuwe 
gemeente Groningen.  
 
Hilversum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Angelika Pelsink (Hart voor Hilversum) stapt op. Zij is namens Hart voor Hilversum sinds juni 
verantwoordelijk voor de portefeuille welzijn, zorg, buurten en wijken. 
De wethouder ligt al enkele weken onder vuur. Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en van 
raadscommissies komt ze niet goed uit de verf. Ze geeft vaak weifelend of geen antwoord. Daarnaast 
probeert ze - tot frustratie van veel raadsleden - alles af te doen met een wethoudersbrief. 
Pelsink heeft haar partij laten weten dat het functioneren als wethouder in Hilversum haar ’in relatie 
tot de complexiteit van de haar toegewezen portefeuilles, de voorbije periode te zwaar zijn gevallen’. 
Ook de aanhoudende kritiek vindt ze lastig. Daarom gooit ze de handdoek in de bestuurlijke ring. 
Geen opvolger.   
 
IJsselstein – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Anastasia van der Lugt (VVD) treedt terug als zij op een inspraakavond onder vuur komt te liggen 
vanwege mogelijke belangenverstrengeling en beschuldigingen van intimidatie. Aanleiding is een 
onderzoek naar een kinderdagverblijf waar Van der Lugt directeur was en waar zij was gestopt toen 
ze wethouder werd. Ouders en werknemers verwijten Van der Lugt onbehoorlijk bestuur, de 
aanstelling van een onbekwame interim-directeur en de sluiting van de kinderopvang. Opvolger: de 
voormalige Utrechtse wethouder Kees Geldof (VVD).  
 
Kapelle – politiek – breuk in coalitie (3 wethouders, 1 definitief)  
Het college in het Zeeuwse Kapelle is gevallen doordat de SGP er de stekker uit heeft getrokken. Dat 
deden de mannenbroeders nadat coalitiepartner VVD instemde met een oppositievoorstel om de 
winkels op zondag vaker open te stellen. Kapelle is daarmee de eerste gemeente waar sinds de 
raadsverkiezingen in maart een college ten val komt. 
De coalitiepartijen VVD, CDA en SGP, samen goed voor acht van de vijftien zetels, spraken in het 
coalitieakkoord af dat de bestaande zondagsrust in de kernen Kapelle, Schore en Biezelinge zou 
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worden gehandhaafd. In Wemeldinge zouden de winkels volgens de afspraak vaker open mogen 
gaan op zondag. De oppositie (Gemeentebelang, PvdA en D66) die meer mogelijkheden voor 
zondagsopenstelling wilde, stemde tegen het collegevoorstel. Toen de SGP, die helemaal geen 
zondagsopenstelling wilde, echter ook tegen het collegevoorstel stemde sneuvelde het 
collegevoorstel. Daarop besloot de VVD weer om voor een oppositievoorstel te stemmen dat een 
ruimere zondagsopenstelling zou mogelijk maken. Dat laatste voorstel wordt aangenomen, wat voor 
de SGP reden was om het vertrouwen in de coalitie op te zeggen te breken met de coalitie. Door de 
breuk komen Jon Herselman (VVD), Evert Damen (CDA) en Marco Kleppe (SGP) ten val.  
Opvolgers: Jon Herselman (VVD) en Evert Damen (CDA) keren terug in het nieuwe college. Annebeth 
Evertz (PvdA) volgt de vertrokken SGP-wethouder Marco Kleppe op.  
Opmerkelijk: bij de installatie eind september wordt er wel gestemd over het aantreden van Evertz 
maar niet over het doorgaan van de twee demissionaire wethouders Herselman en Damen.  
 
Kollumerland en Nieuwkruisland – herindeling (3 wethouders) 
Jan Benedictus (FNP), Jelle Boerema (VVD) en Paul Maasbommel (PvdA) worden demissionair als 
gevolg van de herindelingsverkiezingen van Kollumerland c.a. met Dongeradeel en Ferwerderadiel 
per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân.  
 
Krimpenerwaard – politiek – breuk in coalitie (5 wethouders, 0 definitief)  
Het college van verliest zijn meerderheid van een zetel, als een raadslid (Misja Pannekoek uit 
Lekkerkerk) uit de fractie van coalitiepartij VGBK stapt. Aanleiding: een conflict binnen VGBK over de 
aankondiging van het college om te gaan lobbyen in de regio Rotterdam voor de aanleg van een brug 
richting Ridderkerk. In ruil daarvoor zou tweehonderd hectare groen voor woningbouw moeten 
worden opgeofferd. Volgens Pannekoek gaat het allemaal te snel, zonder toetsing aan de ruimtelijke 
visie of de wensen van inwoners. Hij gaat verder als eenmansfractie.  
Door het vertrek van Pannekoek verloor de coalitie van VGBK, VVD, ChristenUnie en D66 haar 
meerderheid van 16 van de 31 zetels. Er is volgens Pannekoek geen basis meer voor de huidige 
coalitie. Reden voor oppositiepartij Pro Krimpenerwaard om over deze “ernstige bestuurscrisis” een 
actualiteitendebat aan te vragen.  
De Groningse professor Douwe Jan Elzinga wordt benoemd als informateur om de problemen op te 
lossen. De vijf wethouders die door de crisis demissionair worden zijn: Leon de Wit (VGBK), Bert 
Bening (D66), Ria Broere (VVD), Jan Vente (ChristenUnie) en Lavinja Sleeuwenhoek (VGBK), maar 
volgen zichzelf op in januari 2019 als de coalitiebreuk is uitgepraat. Jeanette Hofman-Verwoert 
(Lokaal op 1) is de nieuwe wethouder voor de lokale partij waarmee de coalitie is uitgebreid.  
 
Leek – herindeling (3 wethouders)   
Ben Plandsoen (PvdA), Karin Dekker (GroenLinks) en Hans Morssink (CDA) worden demissionair 
vanwege herindelingsverkiezingen van Leek met Grootegast, Marum en Zuidhorn per 1 januari 2019 
tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. 
 
Leerdam – herindeling (4 wethouders)  
Teus Meijdam (Leerdam 2000), Cees Taal (PvdA), Bart Bruggeman (CDA) en Arie Keppel (SGP) worden 
demissionair als gevolg van herindelingsverkiezingen met Vianen en Zederik per 1 januari 2019 tot de 
nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden. 
 
Leeuwarden – persoonlijk (1 wethouder)  
Henk Deinum (PvdA) legt zijn functie neer omdat zijn vrouw en partijgenote Jannewietske de Vries 
tot burgemeester van Súdwest-Fryslân is benoemd. Hij wil alle schijn van belangenverstrengeling en 
negatieve beeldvorming voorkomen. Deinum stapt op na een „indringend gesprek” met de Friese 
commissaris van de koning Arno Brok (VVD) in juli. Deinum: „Brok zag risico’s en ik moet toegeven 
dat die er zijn, al dacht ik er zelf aanvankelijk lichtvaardiger over. Ik ben tot het inzicht gekomen dat 
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het zuiver en duidelijk is om te vertrekken als wethouder. Jannewietske en ik kiezen voor maximale 
helderheid.” Opvolger komt in het nieuwe jaar: Hein de Haan (PvdA).  
 
Leiden – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder, in periode GR2018-t/m 
collegevorming)  
De demissionaire wethouder Roos van Gelderen (SP) stapt toch op vanwege de overschrijding van 
1,2 miljoen euro voor de realisatie van 150 tijdelijke woningen voor onder andere statushouders en 
ex-daklozen.  
In een brief aan de gemeenteraad schrijft Van Gelderen: "Aftreden had noch mijn voorkeur, noch de 
voorkeur van het college. Helaas constateer ik nu dat er onvoldoende draagvlak is voor deze lijn." 
Van Gelderen concludeert dan ook dat haar "niets anders rest dan mijn werkzaamheden met 
onmiddellijke ingang neer te leggen." Van Gelderen zegt wel trots te zijn op het project. "Ondanks 
dat de financiële overschrijding de reden is van mijn aftreden, hebben wij in Leiden iets geweldigs 
gerealiseerd. Er is binnen zeer korte tijd tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een grote groep 
mensen die dat nodig heeft." 
Van Gelderen had bij de presentatie van het rapport over de overschrijdingen al gezegd dat zij 
normaal gesproken zou opstappen, maar zij deed dat toen niet omdat ze later in de maand mei toch 
zou vertrekken omdat zij de actieve politiek verlaat. Dat Van Gelderen alsnog de eer aan zichzelf 
houdt komt door het spoeddebat over de kwestie dat ze dinsdagavond op eigen verzoek zou voeren 
met de Leidse gemeenteraad. Daarin wilde ze op basis van de conclusies uit het rapport 
verantwoording afleggen. D66 en de PvdA vonden dat niet meer nodig en zegden het vertrouwen in 
Van Gelderen op. 
 
Leiderdorp – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder) 
De Leiderdorpse CDA-wethouder Jeff Gardeniers heeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag 
ingediend. Aanleiding is, schrijft hij in zijn ontslagbrief aan burgemeester Laila Driessen, een 
’inschattingsfout’ die hij zou hebben gemaakt bij het besluit over het plan voor de bouw van 21 
appartementen op de plaats van voormalige kerk De Menswording. Gardeniers heeft een 
vertrouwelijke e-mail van vastgoedbeheerder Pluis Participatie Groep over De Menswording 
doorgestuurd naar fractieleden van het CDA en mensen daarbuiten. In de email laat de PPG weten 
dat de koop van De Menswording onherroepelijk is geworden. Het delen van de email heeft het 
vertrouwen van het college in de wethouder geschaad. Opvolger: Daan Binnendijk (CDA).  
 
Lingewaal – herindeling (3 wethouders)  
Griedo Bel (PvdA), Ed van Sambeek (CDA) en Govert van Bezoijen (ChristenUnie) worden 
demissionair als gevolg van de herindeling van Lingewaal met Geldermalsen en Neerijnen per 1 
januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe. 
 
Marum – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Hans de Graaf (ChristenUnie) wordt wethouder in Tynaarlo, geen opvolger wel blijft De Graaf voor 5o 
procent projectambtenaar in Marum.   
 
Marum – herindeling (3 wethouders)  
Janny Hulshoff-Oost (VVD) en Jan Vos (PvdA) worden demissionair als gevolg van 
herindelingsverkiezingen van Marum met Grootegast, Leek en Zuidhorn per 1 januari 2019 tot de 
nieuwe fusiegemeente Westerkwartier.  
 
Meerssen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder, in periode GR2018 t/m 
collegevorming)  
Demissionaire wethouder Guido Houben (Lokaal DNA, vier jaar geleden nog PGM) vertrekt. Hij dient 
per direct zijn ontslag in, wanneer gebleken is dat er ambtelijke blunders zijn begaan bij de 
restauratie van de Proosdijschuur, een dossier waarvoor hij politiek verantwoordelijk is. Guido 
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Houben neemt, zoals hij het zelf zegt, zijn politieke verantwoordelijkheid. "Na enkele dagen van 
beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat mij geen verwijt treft, omdat ik zelf niet juist en 
volledig geïnformeerd werd”, zo schrijft Houben in een e-mail die zaterdagochtend naar alle 
raadsleden in Meerssen wordt verstuurd. "Maar dat neemt niet weg dat ik hiervoor wel de volledige 
politieke verantwoordelijkheid draag. Zo werkt dat nu eenmaal in de politiek.” 
Houben was demissionair in afwachting van de collegevorming.  
 
Molenwaard – herindeling (4 wethouders)  
Piet Vat (SGP), Frank Meerkerk (CDA), Kees Boender (ChristenUnie) en Paul Verschoor (CDA) worden 
demissionair als gevolg van herindelingsverkiezingen van Molenwaard met Giessenlanden per 1 
januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Molenlanden.  
 
Neerijnen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Koos Krook (CDA) wordt wethouder in Steenbergen, geen opvolger.  
 
Neerijnen – herindeling (3 wethouders)  
Rian Verwoert (VVD), Teus Kool (SGP) en Jaap Andriesse (PvdA) worden demissionair als gevolg van 
de herindelingsverkieizingen van Neerijnen met Geldermalsen en Lingewaal per 1 januari 2019 tot de 
nieuwe fusiegemeente West Betuwe.  
 
Noordwijk – herindeling (5 wethouders) 
Hans Bakker (Puur Noordwijk), Dennis Salman (Lijst Salman), Gerben van Duin (Puur Noordwijk), 
Pieter-Jan Barnhoorn (D66) en Marie-Jose Fles (PvdA/GroenLinks) worden demissionair als gevolg 
van de herindelingsverkiezingen van Noordwijk met Noordwijkerhout per 1 januari 2019 voor de 
nieuwe gemeente Noordwijk. 
 
Noordwijkerhout – herindeling (3 wethouders) 
Henri de Jong (CDA), Martijn Bilars (VVD) en Bart Gotink (D66) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Noordwijkerhout met Noordwijk per 1 januari 2019 tot de nieuwe 
fusiegemeente Noordwijk.  
 
Nuth – herindeling (4 wethouders) 
Harry Bakker (Trots Nuth), Funs Pluijmaekers (BBN/VVD/Trots Nuth), Fons Heuts (Burgerbelangen 
Nuth) en Ed Slangen (VVD) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Nuth 
met Onderbanken en Schinnen per 1 januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen.  
 
Oisterwijk – politiek – breuk eigen fractie/partij (1 wethouder)  
Jan de Laat (PrO) stopt er mee ‘vanwege verwikkelingen binnen zijn partij’, zo spreekt het 
persbericht. Jan de Laat zegt zelf: ‘Ik voel mij onvoldoende gesteund door mijn eigen politieke 
achterban.’  
De andere fracties zijn het oneens met de voordracht van PrO-kandidaat Marjan Bastiaans. 
Uiteindelijk wordt het Tilburgse D66-raadslid Stefanie Vatta, namens PrO, PGB, Algemeen Belang en 
CDA, als opvolgster benoemd.  
 
Onderbanken – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Rens Evers (Progressief Onderbanken) wordt wethouder in Roermond. Opvolger: Jos Timmermans 
(CDA).  
 
Onderbanken – herindeling (2 wethouders) 
Peter Salden (VVD/Democratisch Onderbanken) en Jos Timmermans (CDA) worden demissionair 
vanwege de herindelingsverkiezingen van Onderbanken met Nuth en Schinnen per 1 januari 2019 tot 
de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen.  
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Oss – politiek – bestuursstijl (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming) 
Demissionaire wethouder Gé Wagenmakers (VVD) stapt op. Wagemakers staat in Oss bekend om zijn 
'bourgondische houding'. Zo wordt er beweerd dat hij te veel zou drinken. Hierdoor ontstaat een 
interne crisis binnen de Osse VVD waardoor de partij hem niet meer als wethouder wil inzetten in 
een nieuw college. Op 15 mei wordt tijdens een spoeddebat besloten dat Wagemakers zijn termijn 
zou uitzitten totdat er een nieuw college is gevormd. Maar vervolgens legt hij dus, uit eigen 
beweging, zijn functie toch neer: "Ik leg met onmiddellijke ingang mijn functie als wethouder neer. Ik 
kan me niet langer verenigen met de VVD en heb vanochtend ook mijn lidmaatschap van de VVD 
opgezegd", schrijft Wagemakers in zijn verklaring.  
 
Oud-Beijerland – herindeling (3 wethouders) 
Ina van der Werf-Weeda (CDA), Harry van Waveren (CDA) en Piet van Leenen (SGP-ChristenUnie) 
worden demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen van Oud-Beijerland met Binnenmaas, 
Cromstrijen, Korendijk en Strijen per 1 januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Hoekse Waard.  
 
Peel en Maas – burgemeester (1 wethouder)  
Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) wordt burgemeester van Cranendonck. Opvolgster: Agnet 
Mestrom (Lokaal Peel en Maas).  
 
Raalte – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming)  
De demissionaire wethouder Gosse Hiemstra (CDA) stapt op vanwege een verstoorde werkrelatie. 
Dat maakte hij bekend de middag voor zijn herbenoeming als wethouder. Opvolger: de 46-jarige 
Gerria Toeter (CDA).  
 
Schiedam – persoonlijk (1 wethouder)  
Catelijne de Groot (Algemeen Ouderenverbond Schiedam) stapt op vanwege de nasleep van fouten 
die zij maakte als consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, meldt Omroep West. De 
gemeente Schiedam houdt het erop dat De Groot aftreedt om privéredenen.  
De aanleiding is, zo lijkt het, dat door toedoen van ambtelijke fouten tientallen Delftse 
schuldhulpcliënten mogelijk zijn gedupeerd. Dossiers zouden niet compleet zijn, er zou zijn 
getreuzeld met het bieden van hulp, en het contact met klanten zou niet goed zijn onderhouden met 
alle gevolgen van dien. Nadat de gemeente in het werk van één ambtenaar ‘onregelmatigheden’ 
aantrof moesten 360 dossiers opnieuw worden onderzocht. Hoewel dat onderzoek nog bezig is, laat 
wethouder Karin Schrederhof (armoedebeleid, PvdA) al weten dat er fouten zijn aangetroffen in veel 
van die dossiers. Van fraude of andere strafbare feiten is volgens Schrederhof geen sprake. 
Omroep West laat ‘op basis van bronnen’ weten dat De Groot, elf jaar lang consulent 
schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, de ambtenaar in kwestie is. De gemeente Delft wil dat 
niet bevestigen. Tegenover RTV Rijnmond heeft De Groot echter laten weten dat zij als wethouder in 
Schiedam opstapt om te voorkomen dat de Delftse situatie gevolgen in Schiedam krijgt. 
Opvolger in januari 2019: Ducan Ruseler (AOV).  
 
Schinnen – herindeling (4 wethouders) 
Karel Wolff (Vernieuwingsgroep), Roy van der Broek (CDA), Jeannette Quadvlieg-van Dam 
(Vernieuwingsgroep) en Peter Janssen (CDA) worden demissionair als gevolg van de 
herindelingsverkiezingen van Schinnen met Nuth en Onderbanken per 1 januari 2019 tot de nieuwe 
fusiegemeente Beekdaelen.  
 
Sliedrecht – andere politieke werkkring (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming)  
De demissionaire wethouder Aldrid Dijkstra (SGP-ChristenUnie) wordt benoemd tot wethouder in 
Almere.  
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Smallingerland – persoonlijk (1 wethouder)  
Roel Haverkort (PvdA) legt vanwege persoonlijke omstandigheden zijn wethouderschap neer. Een 
week voor zijn vertrek lag Haverkort onder vuur tijdens een debat over de gemeente-bv voor 
zorgtaken. Hij kreeg een motie aan de broek waarin hem wordt verweten niet te voldoen aan een 
open bestuursstijl. Opvolger: Cor Trompetter (PvdA)  
 
Staphorst – andere politieke werkkring (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming)  
De demissionaire wethouder Bart Jaspers Faijer wordt wethouder in Ommen.  
 
Steenwijkerland – persoonlijk (1 wethouder)  
Oene Akkerman (BGL) stopt. Hij heeft ontdekt dat hij geen echte bestuurder is. Opvolger: Tiny Bijl 
(BGL).  
 
Stichtse Vecht – politiek – integriteit (1 wethouder) 
Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal) van Stichtse Vecht neemt in een ingelaste raadsvergadering 
ontslag. Dit doet hij na een aangenomen motie van wantrouwen aan zijn adres.  
Aanleiding is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van 
integriteitsschending. De conclusie van het onderzoek luidt dat Van Liempdt met zijn bemoeienis 
rondom de verhuur van de brugwachterswoning in Maarssen-Dorp de schijn van 
belangenverstrengeling heeft gewekt.  
Burgemeester Van Mastrigt stelde eind november een onderzoek in als vervolg op een melding van 
één persoon naar een vermoeden van integriteitsschending, waarbij wethouder Van Liempdt en 
mogelijk ook wethouder Klomps betrokken zouden zijn. Aanleiding hiervoor was vermeende actieve 
bemoeienis rondom de verhuur van de brugwachterswoning. 
 In 2017 heeft de raad van Stichtse Vecht een Protocol vastgesteld dat van toepassing is op 
dergelijke meldingen. Burgemeester Van Mastrigt heeft dit Protocol gevolgd bij het laten doen van 
onderzoek. Ze gaf opdracht om allereerst een vooronderzoek in te stellen om te achterhalen of er 
bewijs gevonden zou kunnen worden voor de vermeende integriteitsschending. Het rapport 
concludeert dat door het handelen van wethouder Van Liempdt de schijn van 
belangenverstrengeling is gewekt. Van betrokkenheid van wethouder Klomps is volgens het rapport 
geen sprake. 
De gemeenteraad besloot na aanvang van de geheime raadsvergadering tot openbaarmaking van het 
onderzoek, waarna het in een openbare raadsvergadering is besproken. In tweede termijn wordt een 
motie van wantrouwen ingediend, gesteund door coalitiepartners VVD, Groen Links en CDA. Ook PVV 
en Het Vechtse Verbond steunden de motie van wantrouwen. Daarmee werd de motie aangenomen 
door een meerderheid van de raad. 
Lokaal Liberaal trekt zicht terug uit de coalitie waardoor deze een minderheid heeft in de raad.  
Opvolging: Maarten van Dijk (PvdA).  
 
Strijen – herindeling (3 wethouders) 
Geraldo Janssen (CDA), Wilko van Tilborg (VVD) en Paulien Tanja (PvdA) worden demissionair 
vanwege herindelingsverkiezingen van Strijen met Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Oud-
Beijerland per 1 januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Hoekse Waard.  
 
Ten Boer – herindeling (2 wethouders) 
Annie Postma (GroenLinks) en Peter Heidema (CDA) worden demissionair vanwege 
herindelingsverkiezingen van Ten Boer met Groningen en Haren per 1 januari 2019 voor de nieuwe 
fusiegemeente Groningen.  
 
Tytsjerksteradiel – andere politieke werkkring (1 wethouder, in periode GR 2018 t/m collegevorming)  
Demissionair wethouder Ellen Bruins Slot (PvdA) wordt wethouder in Ameland.  
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Veendam – burgemeester (1 wethouder)  
Jaap Velema (D66) wordt burgemeester van Westerwolde. Opvolgster: Annelies Kleve (D66, raadslid 
in Assen).  
 
Veere – politiek – integriteit (1 wethouder, in periode GR2018 t/m collegevorming) 
De demissionaire wethouder Jaap Melse van Veere legt zijn functie neer. Aanleiding is de uitkomst 
van een onderzoek naar de integriteit van Melse. De wethouder van SGP/ChristenUnie wordt 
beschuldigd van belangenverstrengeling.  
Melse heeft appartementen gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande dat in maart 
werd geopend. Er is onderzoek gedaan naar het handelen van Melse bij de aanschaf van een 
appartement in het hotel, de verbouwing van een schuur op het erf van Melse en zijn 
aandeelhouderschap bij Melse Maljaars BV. Uit het onderzoek komt naar voren dat Melse niet heeft 
gehandeld zoals een goed wethouder betaamt.  
Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere zegt in zijn eerste reactie dat hij vindt dat Jaap Melse 
door af te treden "de juiste beslissing" heeft genomen en dat hij dat respecteert.  
Na het vertrek van Melse komen burgemeester Rob van der Zwaag en toen nog kandidaat-
wethouder Bert van Halderen in opspraak. In hun geval worden de klachten te licht bevonden. Van 
der Zwaag kan aanblijven als burgemeester en Van Halderen wordt 'gewoon' benoemd als 
wethouder.  
 
Vianen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Andre Landwehr wordt wethouder voor de VVD in De Bilt. Opvolger tot de fusie op 1 januari 2019: 
Harry van Tilburg, raadslid Lokaal Alert (nu: VHL Lokaal).  
 
Vianen – herindeling (4 wethouders)  
Marcel Verweij (CDA), Leendert Wijnmaalen (SGP), Harry van Tilburg (VNH, Lokaal) en Frank Meurs 
(PvdA) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Vianen met Leerdam en 
Zederik per 1 januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden.  
 
Vlaardingen – politiek – breuk in raad (1 wethouder)  
Arnout Hoekstra (SP) stapt op. Zijn fractie wil niet langer door met het gesloten raadsakkoord. 
Hoekstra blijkt intussen al enige tijd in gesprek met zijn partij om lijsttrekker te worden voor de 
Europese parlementsverkiezingen. De coalitiepartijen voelen zich bedrogen. Het leidt tot een 
coalitiebreuk in het nieuwe jaar (zie jaaroverzicht 2019, hierna) waarin ook over de opvolging van 
Hoekstra wordt beslist.   
 
Werkendam – herindeling (3 wethouders)  
John Bakker (Lokaal Belang), Machiel de Gelder (SGP) en Matthijs van Oosten (CDA) worden 
demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Werkendam met Aalburg en 
Woudrichem per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Altena.  
 
Weststellingwerf – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders, in periode GR2018 t/m 
collegevorming)   
In blessuretijd heeft het demissionaire college van Weststellingwerf zware averij opgelopen. 
Demissionair wethouder Cor Trompetter (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf) stapt per direct op. 
Aanleiding is een botsing met VVD-collega Jack Jongebloed. Trompetter verwijt hem dat hij bij de 
college-onderhandelingen cruciale informatie over de financiële positie van de gemeente zou 
hebben achtergehouden. Jongebloed noemt die aantijging verwerpelijk. “Ik kan iedereen recht in de 
ogen aankijken.’’ 
Steen des aanstoots is een ambtelijke memo waarin de effecten van de ontwikkeling van het 
gemeentefonds voor Weststellingwerf staan beschreven. Die cijfers hebben “grote gevolgen voor het 
collegebeleid van de komende jaren”, stelt Trompetter. 
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Demissionair wethouder Frans Kloosterman (CDA) uit Bijl stopt ook. Reden voor het vertrek is de 
verandering en reuring die ontstaan is tijdens de vorming van het nieuwe college. Kloosterman 
voerde het CDA tijdens de verkiezingen aan en wilde graag verder als wethouder van de gemeente. 
De bestuurder zegt dat er echter “een nieuwe werkelijkheid is ontstaan”. Het politieke klimaat in 
Weststellingwerf zou door de verkiezingsuitslag en de coalitievorming enorm veranderd zijn en 
daarin ziet de wethouder voor zichzelf geen rol weggelegd. Kloosterman maakt zijn termijn af, maar 
gaat niet verder in de beoogde coalitie. Hij laat weten dat het besluit genomen is na lang beraad en 
gesprekken met partijgenoten en zijn gezin.  
 
Winsum – herindeling (3 wethouders)  
Harmannus Blok (ChristenUnie), Bert Westerink (CDA) en Marc Verschuren (GroenLinks) worden 
demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen van Winsum met Bedum, De Marne en 
Eemsmond per 1 januari 2019 tot de nieuwe fusiegemeente Het Hogeland.  
 
Woerden – politiek – 1 wethouder (wettelijke afspraak) plus 2 wethouders (andere politieke 
werkkring) (alle drie in periode GR2018 t/m collegevorming)  
De demissionaire wethouders Ivo ten Hagen en Yolan Koster worden wethouder in een andere 
gemeente. Ten Hagen wordt wethouder in Montfoort, Yolan Koster in Bergen NH.  
Als gevolg daarvan is demissionair wethouder Hans Haring de enig overgebleven wethouder in 
Woerden. Omdat een gemeente als Woerden niet door één wethouder bestuurd mag worden, mag 
Haring het ambt van wethouder niet meer uitoefenen en moet hij deze functie neerleggen. 
Burgemeester Molkenboer vormt daardoor in afwachting van het nieuwe college het bestuur van de 
gemeente; Haring fungeert wel als adviseur.  
 
Woudrichem – herindeling (3 wethouders) 
Renze Bergsma (CDA), Izak Koedoot (ChristenUnie) en Paula Jorritsma (Progressief Altena) worden 
demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Woudrichem met Aalburg en 
Werkendam per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Altena.  
 
Zandvoort – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Gerard Kuipers (D66, verantwoordelijk voor economie en toerisme) dient op vrijdag 10 augustus zijn 
ontslag in bij de gemeenteraad van Zandvoort. De ontslagbrief volgt op een buitengewone 
raadsvergadering waar Kuipers zelf afwezig was vanwege vakantie. Zijn partij vindt dat de integriteit 
van het college in het geding is, aangezien collega-wethouder Joop Berendsen (Ouderen Partij 
Zandvoort) ondanks een kritische motie is aangebleven. Steen des aanstoots is een donatie in 
verkiezingstijd van 4.500 euro aan de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ). Het geld was afkomstig van 
een van de belanghebbende bij de ontwikkeling van het Watertorenplein, een dossier dat de 
Zandvoortse politiek al langer splijt en waarover eerder al drie andere wethouders struikelden.   
Geen opvolger.  
 
Zederik – herindeling (3 wethouders) 
Maks van Middelkoop (CDA), Adri Donker (SGP) en Herman van Santen (VVD) worden demissionair 
als gevolg van de herindelingsverkiezingen van Zederik met Leerdam en Vianen per 1 januari 2019 tot 
de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden.  
 
Zuidhorn – herindeling (3 wethouders) 
Ferd Stol (CDA), Henk Bakker (GroenLinks) en Bert Nederveen (ChristenUnie) worden demissionair 
vanwege herindelingsverkiezingen van Zuidhorn met Grootegast, Leek en Marum per 1 januari 2019 
tot de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier.  
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JAAROVERZICHT 2019 (1e volle jaar)  
 
Almere – persoonlijk – verhuisplicht (1 wethouder)  
Loes Ypma (PvdA) legt het wethouderschap neer. Ze wil niet verhuizen, want zij wordt geen betere 
wethouder door in Almere te slapen, in ieder geval wel een minder goede moeder (zij heeft twee 
jonge kinderen in haar woonplaats Woerden). Geen opvolger.  
 
Almere – gezondheid (1 wethouder)  
Aldrid Dijkstra (ChristenUnie) zit sinds 22 januari 2019 ziek thuis. Tijdelijke vervanging Marjan Haak-
Griffioen (ChristenUnie), eerst tot 14 mei, vervolgens voor een nieuwe periode van 16 weken tot 3 
september. In augustus maakt Dijkstra bekend dat hij stopt als wethouder. Opvolgster: ex-raadslid 
Roelie Bosch (ChristenUnie).  
 
Almere – persoonlijk (1 wethouder)  
Jaap Lodders (VVD) stopt om persoonlijke redenen per 15 mei. Hij vindt dat het wethouderschap te 
veel druk legt op zijn persoonlijke leven. Diverse partijen menen dat er ook politieke redenen zijn: de 
voormalige wethouder van Lelystad en ex-gedeputeerde lag in de raad onder vuur. Hij kreeg al een 
motie van wantrouwen aan de broek over het niet goed geïnformeerd hebben van de raad over de 
Floriade. Opvolger: Julius Lindenbergh, lid van het VVD-bestuur Almere.  
 
Almere – politiek – verstoorde verhoudingen (6 wethouders, 1 definitief)    
Het college van burgemeester en wethouders in Almere is gevallen. VVD, ChristenUnie en D66 
hebben het vertrouwen opgezegd in coalitiegenoot PvdA. Reden is de onverwachte voordracht van 
een nieuwe kandidaat-wethouder, Laura Bouwmeester, door de PvdA. 
De partijen vinden dat de PvdA "op grove wijze afspraken heeft geschonden" over de zoektocht naar 
een nieuwe wethouder voor de stad. Almere moet voor de derde keer in twee jaar tijd op zoek naar 
een wethouder voor de portefeuille Wonen en de Floriade na het eerdere, tussentijdse vertrek van 
achtereenvolgens Tjeerd Herrema en Loes Ypma.  
De coalitie wilde de tijd nemen om "een optimale kandidaat te selecteren", aldus VVD-
fractievoorzitter Ulysse Ellian. De gesprekken hierover liepen nog. Ook overwoog het college om van 
zeven naar zes wethouders terug te gaan en dus helemaal geen vervanger te zoeken voor Ypma.  
De plotselinge voordracht van een kandidaat door de PvdA afgelopen maandag viel daarom verkeerd 
bij de coalitiegenoten. "Deze berichtgeving heeft de overige coalitiegenoten totaal verrast en voor 
een voldongen feit geplaatst." De partijen zien daarom "onvoldoende basis om met de PvdA samen 
te werken." Alleen GroenLinks, de vijfde coalitiepartij, heeft de verklaring niet getekend.  
De verklaring van VVD, ChristenUnie en D66 om het vertrouwen op te zeggen in de PvdA leidt ertoe 
dat de PvdA wethouder Jerzy Soetekouw terugtrekt uit het college. Demissionair als gevolg van deze 
coalitiebreuk worden Roelie Bosch (ChristenUnie), Hilde van Garderen (VVD), Jan Hoek (GroenLinks), 
Julius Lindenbergh (VVD) en Maaike Veeningen (D66).  
De breuk met de PvdA wordt in het nieuwe jaar, 2020, gerepareerd met een coalitieakkoord zonder 
de PvdA. Leefbaar Almere en CDA treden toe tot de coalitie die verder bestaat uit de oude 
coalitiepartijen: VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Julius Lindenbergh (VVD), Hilde van Garderen 
(VVD), Maaike Veeningen (D66), Jan Hoek (GroenLinks), Roelie Bosch (ChristenUnie) volgen zichzelf 
op. Froukje de Jonge treedt namens het CDA aan als nieuwe wethouder. Leefbaar Almere, dat met 
drie zetels een zetel meer heeft dan het CDA, levert geen wethouder. Volgens fractievoorzitter Kees 
Ahles is dat niet vreemd. "Wij willen vooral rust in de tent. Er zijn al vijf wethouders vertrokken in 
twee jaar, dat is niet mis. Zeven wethouders geeft meer gedoe. Zes is meer dan genoeg." 
 
Amsterdam – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Sharon Dijksma (48, PvdA) is ruim vijf maanden in verwachting, zo maakt zij eind augustus bekend. 
Op 23 december 2019 maakt Dijksma via twitter bekend dat zij is bevallen van een dochter. Zij keert 
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half maart 2020 terug. Tijdens haar verlof worden haar portefeuilles overgenomen door de andere 
wethouders.  
 
Amsterdam – politiek – breuk in college (1 wethouder)  
Udo Kock (D66) stapt op omdat hij er met de rest van het college niet uitkomt wat er met de 
noodlijdende afvalcentrale AEB moet gebeuren. Kock wil dat de afvalcentrale volledig wordt 
geprivatiseerd. De wethouder wil voorkomen dat Amsterdam een rekening moet betalen van naar 
schatting 50 tot 100 miljoen euro die de AEB nodig heeft om orde op zaken te stellen. "Privatisering 
is niet de enig denkbare oplossing, maar andere, publieke opties zijn kostbaarder voor de gemeente 
en voor de Amsterdammer", schrijft Kock in een brief. 
Begin juli werden vier van de zes verbrandingsovens van AEB uitgezet, omdat na jarenlange 
bezuinigingen op onderhoud de veiligheid van het personeel niet meer gegarandeerd kon worden. 
De afvalverwerker kwam daarop in acute financiële nood. 
Amsterdam heeft alle aandelen in AEB in handen en is daarmee ook verantwoordelijk voor de kosten 
van de afvalcentrale. Door het bedrijf volledig te privatisering worden deze kosten doorgegeven aan 
een nieuwe eigenaar en blijft de gemeente er niet mee zitten. 
Sinds juli heeft de gemeente al minstens zes miljoen euro gestoken in het noodlijdende AEB om 
acute problemen op te lossen en te voorkomen dat het vuil in Amsterdam zou blijven staan. Ook 
voordat de problemen ontstonden, had de gemeente al 145 miljoen euro aan AEB geleend. 
Opvolger: de Utrechtse D66-wethouder Victor Everhardt.  
 
Apeldoorn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Mark Sandmann (D66) stopt als wethouder vanwege het politieke besluit om de herinrichting van het 
Marktplein op de lange baan te schuiven, vanwege de stijgende kosten. Sandmann vindt het 
onverstandig om pas komend voorjaar een besluit te nemen of de herinrichting in de oorspronkelijke 
vorm doorgaat. Het ontwerp voor de herinrichting is door 25 duizend inwoners van Apeldoorn voor 
gestemd. “Als verantwoordelijk wethouder vind ik dat ik de plicht heb om de verwachtingen van 
25.000 stemmers waar te maken en het gekozen ontwerp te realiseren”. ‘Nu ik onze gemeenteraad 
niet heb kunnen overtuigen van het belang om door te gaan met Plein van de Stad, of zelfs kennis te 
nemen van de beoogde oplossingen, vind ik dat ik een belofte aan de inwoners niet inlos en daarom 
niet langer kan aanblijven als wethouder.’ Opvolger: D66-fractievoorzitter Maarten van Vierssen.  
 
Arnhem – politiek – coalitiebreuk (6 wethouders, 0 definitief)   
De Arnhemse coalitie komt ten val nadat GroenLinks en PvdA laten weten de samenwerking met 
coalitiepartners VVD en D66 op te zeggen. De partijen konden elkaar niet vinden in oplossingen voor 
de financiële tekorten in met name de zorg. Volgens GroenLinks en PvdA wilden VVD en D66 hier 
onvoldoende geld voor vrijmaken. De partijen wilden niet vasthouden aan coalitieafspraken als 'het 
vullen van de spaarpot' en 'het bevriezen van de lasten'. 
Aanleiding was het voorstel van het college om de tekorten van ruim 18 miljoen euro op te lossen 
met daarin voor 12 miljoen euro aan maatregelen die ten koste zouden gaan van de financiële 
stabiliteit van de gemeente. Dit ging VVD en D66 te ver terwijl dit voor GroenLinks en PvdA al een 
ultiem compromis was. 
De leiders van de coalitiepartijen vinden dat de wethouders op hun plek kunnen blijven. GroenLinks 
en PvdA willen in gesprek met andere partijen want ‘de financiële kaders knellen’. De Amsterdamse 
wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en de Gelderse gedeputeerde Jan Markink (VVD) gaan 
als verkenners/informateurs een poging doen om een nieuwe coalitie te formeren. Vlak voor de 
zomer wordt duidelijk dat ‘de ontstane situatie geen eenvoudig te ontwarren knoop is’ en dus gaan 
beide informateurs vanaf 19 augustus weer aan de slag.  
Bijna drie maanden later, in oktober, pakken de coalitiepartijen de draad weer. De besprekingen 
onder leiding van oud-staatssecretaris Geke Faber in het kader van de door verkenners Groot 
Wassink en Markink geadviseerde lijmpoging wordt succesvol afgerond: GroenLinks, PvdA, D66 en 
VVD gaan door als coalitie. Alle wethouders gaan gewoon door: Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), 
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Roeland van der Zee (VVD), Hans de Vroome (D66), Martien Louwers (PvdA), Ronald Paping 
(GroenLinks) en Jan van Dellen (VVD) gaan na de succesvolle lijmpoging gewoon weer door als 
wethouder.  
 
Assen – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)  
Roald Leemrijse (VVD) vertrekt vanwege een breuk met zijn VVD-fractie. Leemrijse zegt dat hij in zijn 
drukke eerste jaar de verbinding met zijn fractie is verloren. “Er is niet een aanwijsbaar punt, het is 
een optelsom der dingen", schrijft hij in een brief aan de burgemeester en de raad. “Als het 
vertrouwen blijvend uit balans is dan is slechts één conclusie mogelijk: stoppen als wethouder." Zijn 
brief komt volgens Leemrijse zelf minstens drie jaar te vroeg: “Ik heb geprobeerd in mijn bestuursstijl 
dicht bij mezelf te blijven; open dilemma's en gevoelens delen, de dialoog aangaan, verbindingen 
leggen, kansen zien en benutten." Opvolgster: Mirjam Pauwels (VVD), wethouder in De Wolden.  
 
Assen – persoonlijk (1 wethouder)  
Gea Smith-Bults (GroenLinks) stopt als wethouder. In een verklaring aan de raad zegt zij: ‘lk ben tot 
de conclusie gekomen dat het wethouderschap mij niet heeft gebracht wat ik ervan verwacht en 
gehoopt had. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt en vastgesteld dat ik mij meer een 
volksvertegenwoordiger voel dan een bestuurder. Qua inhoud van de functie had ik mij een andere 
voorstelling gemaakt van het wethouderschap.’ Opvolgster: Karin Dekker (GroenLinks), voormalig 
wethouder in Groningen en Leek.  
 
Assen – politiek – coalitiebreuk (4 wethouders, 1 definitief)  
Janna Booij (Stadspartij Plop) stapt op. Dat doet zij in samenspraak met haar fractie die de coalitie 
niet langer wil steunen. Volgens fractievoorzitter Henk Santing van Plop trekt de partij zich terug uit 
de coalitie omdat de inwoners onvoldoende centraal worden gesteld. Voorbeelden zijn het extreem 
verhogen van de toeristenbelasting, de dialoog met de stad over het parkeerbeleid en het verhogen 
van de plaatselijke belastingen, maar ook de bezuinigingen om de tekorten in het sociaal domein op 
te lossen zijn een doorn in het oog van de stadspartij. ‘We misten het Asser DNA in deze coalitie’.  
De bezuinigingen die het college wilde doorvoeren om de tekorten op het sociaal domein op te 
vullen (daaronder valt onder meer jeugdzorg) zijn en doorn in het oog van Plop. 
Wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie) wijt het terugtrekken van Plop aan de begroting. “We 
moeten concluderen dat het in deze financieel zware tijd niet gelukt is om gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor de begroting te nemen. Dan houdt het op, al zijn we al wel ver in het 
proces.’’ Daarmee ontstaat er een minderheidscoalitie bestaande uit ChristenUnie, GroenLinks en de 
VVD die voorlopig doorgaat met drie demissionaire wethouders: Karin Dekker (GroenLinks), Mirjam 
Pauwels (VVD) en Harmke Vlieg-Kempe (ChristenUnie).  
Drie maanden later, in december hebben de onderhandelende partijen ChristenUnie, GroenLinks, 
VVD, D66 en SP het voornemen een nieuw bestuursakkoord te presenteren, maar dat gaat toch niet 
lukken omdat er meer tijd nodig is om de bezuinigingen in te vullen. De presentatie vindt plaats na 
de jaarwisseling inclusief de installatie van twee nieuwe wethouders, Bob Bergsma (D66) en Jan 
Broekema (SP).  
Daarmee heeft Assen een vernieuwd college met vijf wethouders, na het vertrek van stadspartij 
PLOP in september. Er komt daarmee ook een einde aan de periode van de vijf maanden waarin de 
Drentse hoofdstad werd bestuurd door een minderheidscollege met drie wethouders: Karin Dekker 
(GroenLinks), Mirjam Pauwels (VVD) en Harmke Vlieg-Kempe (ChristenUnie).  
 
Baarn – gezondheid (1 wethouder)  
Mariska de Koning (CDA) legt tijdelijk vanwege gezondheidsredenen haar werkzaamheden neer. 
Enige tijd later dient zij haar ontslag in want zij is tot de conclusie gekomen dat haar ambities voor 
een optimale invulling van het ambt niet samengaan met haar fysieke gesteldheid. Opvolgster: 
Jannelies Visser, voormalig CDA-wethouder in Soest.  
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Bergen NH – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder, 0 definitief)  
Yolan Koster (GroenLinks) stopt als wethouder wanneer haar fractie uit de coalitie stapt. De reden: 
‘Afgelopen zomer is geprobeerd om de verschillen met een formatieakkoord op te lossen. Daarbij 
spraken partijen af het verleden nu eens te laten rusten. Alle oud zeer ging diep in een bureaulade en 
iedereen zou zich voortaan voor honderd procent gaan inzetten voor Bergen en de Bergenaren.’’ Dat 
bleek ijdele hoop. “De laden gingen toch weer open.’’ 
Koster betreurt haar vertrek: ‘Ik vertrek vanwege de krankzinnige bestuurscultuur. Het gesodemieter 
in de gemeenteraad werkte uiteindelijk door tot in het college. Maar Bergen zelf is prachtige 
gemeente. Ik woon dan wel in Harmelen, maar ik ben echt verliefd geworden op Bergen. Zeer fijne 
inwoners, mooie natuur en fantastische cultuur.’’ 
Koster keert terug in het nieuwe, na de bestuurscrisis, geformeerde college.  
 
Bergen NH – politiek – breuk met fractie (1 wethouder)  
Jan Houtenbos (VVD), de laatst overgebleven wethouder van de originele ploeg die na de 
verkiezingen aantrad, stapt op. Houtenbos diende zijn ontslag in wegens het ontbreken van chemie 
tussen hem en zijn fractie. "Niet om persoonlijke redenen of omdat ik een fout heb gemaakt", aldus 
Houtenbos. Opvolger in het nieuwe jaar: VVD-fractievoorzitter Arend Jan van den Beld.  
 
Bergen op Zoom – gezondheid (0 wethouder, want verlenging van verlof uit 2018)  
Arjan van der Weegen (GBWP) verlengt zijn ziekteverlof maar als het college het niet langer 
verantwoord vindt om de taken van de wethouder onderling langdurig te vervangen wordt Evert 
Weys (GBPWP), de tijdelijke vervanger, geïnstalleerd.  
Op 3 juli 2019 vraagt Van der Weegen ontslag aan. Hij keert niet meer terug in het Bergse college. “Ik 
ben nog niet fit genoeg om een baan als wethouder aan te kunnen.” Het ontslag gaat in per 1 
augustus 2019.  
 
Berkelland – burgemeester (1 wethouder)  
Patricia Hoytink-Roubos (CDA) wordt burgemeester van Overbetuwe. Opvolger: CDA-raadslid Maikel 
van der Neut. 
 
Brummen – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders, 4 definitief)  
Margriet Wartena (Lokaal Belang) neemt met onmiddellijke ingang ontslag. Aanleiding is de scherpe 
kritiek en de vragen die zij krijgt over haar rol rond de Stichting Sportkompas (SSK). “Er heeft sinds 
mijn aantreden een prijs op mijn hoofd gestaan. Ik wens niet meer mee te werken aan dit politieke 
spel”, aldus Wartena. Zij had al een motie van treurnis op het dossier overleefd, waarbij haar een 
gebrekkige informatievoorziening werd verweten.  
Het vertrek van Wartena leidt na de zomer tot een informatieronde door twee informateurs, 
ingeschakeld door de VVD, Anja Prins en Mike Waltmans. Zij adviseren een college dat op een zeer 
brede steun van de gemeenteraad kan rekenen door een college te vormen van VVD, PvdA, CDA, 
GroenLinks en D66 met drie wethouders.  
Waarnemend burgemeester Annelies van der Kolk van Twenterand (Iid van ChristenUnie) wordt 
vervolgens gevraagd door PvdA, GroenLinks, CDA en D66 om een nieuw college te formeren. Maar 
als blijkt dat PvdA, CDA, GroenLinks en D66 zonder de VVD (de grootste partij in Brummen) verder 
willen gaan, legt wethouder Peter-Paul Steinweg (VVD) per direct zijn functie neer. Als gevolg 
daarvan dient hij samen met de andere wethouders Jolanda Pierik-van der Snel (CDA) en Eef van 
Ooijen (PvdA) eind oktober bij de gemeenteraad samen hun ontslag in. Daarmee is de crisis alsnog 
compleet.  
Half november wordt het nieuwe college benoemd en gaat de nieuwe coalitie aan de slag. De nieuwe 
wethouders zijn: Eef van Ooijen (PvdA, voormalig wethouder in Brummen), Ingrid Timmer (D66-
fractievoorzitter in Zutphen), Ine van Burgsteden (CDA-fractievoorzitter in Arnhem) en Pouwel Inberg 
(GroenLinks).  
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Brunssum – gezondheid (1 wethouder)  
De 73-jarige Jo Palmen (BBB/Lijst Palmen) legt zijn functie per direct neer om gezondheidsredenen. 
Tijdelijk opvolger: Jo Mertens (BBB/Lijst Palmen), oud-ambtenaar van de gemeente Brunssum. In 
december maakt Palmen bekend dat hij definitief stopt en niet meer terugkeert. Jo Mertens 
(BBB/Lijst Palmen) wordt zijn definitieve opvolger.  
 
Bunnik – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Jorrit Eijbersen (Liberalen) wordt wethouder in Gooise Meren als opvolger van Jan Frankx die 
waarnemend burgemeester is geworden. Opvolgster: de 62-jarige Ali Dekker, die van 1994 tot 2001 
wethouder was in Bunnik en ook zeven jaar Statenlid was voor D66.  
 
Bunschoten – politiek – coalitiebreuk (3 wethouders, 2 definitief)   
De VVD zegt het vertrouwen op in coalitiepartner ChristenUnie. "Het afgelopen jaar waren er telkens 
weer moeizaam te overbruggen verschillen van inzicht op grote dossiers als de stijgende zorgkosten 
en financiën. Een echte bestuurlijke vernieuwing is voor ons niet mogelijk bij voortzetting van de 
huidige coalitie. Dit heeft ons gebracht tot de beslissing om niet verder te gaan met deze coalitie", 
aldus de VVD. Van ruzie is geen sprake: "Hoewel er geen enkele sprake is van persoonlijke conflicten 
binnen de coalitie merken we dat politiek op één lijn komen lastig is en veel tijd en energie kost." 
Oppositiepartijen SGP, CDA en CAP worden het met de VVD eens over de vorming van een nieuwe 
coalitie met een nieuw coalitieakkoord ‘Nieuwe wegen, vaste waarden’. De ChristenUnie, de 
grootste partij van Bunschoten die ook al bijna zeventig jaar onafgebroken in het gemeentebestuur 
zit, staat daarmee buitenspel.  
Rick Beukers (VVD) is de enige wethouder die doorgaat naar het nieuwe college dat verder bestaat 
uit Peter van Asselt (CDA), Huig van Barneveld (SGP) en Wim de Jong (CAP). Bert Koops en Alice Kok-
van der Geest (beiden ChristenUnie) verdwijnen uit het college.  
 
Buren – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 3 definitief)   
Gerdjan Keller (Gemeentebelangen Buren) en Daan Russchen (PvdA) bieden hun ontslag aan. 
Aanleiding: 'de diverse politieke ontwikkelingen van de laatste tijd'. Voor Keller is het afblazen van de 
bouw van een nieuwe sporthal in Maurik een regelrechte domper. Hij verzocht de raadsleden om 
extra krediet, maar dat werd weggestemd. Een idee van D66 om een semipermanente hal of luchthal 
te plaatsen werd omarmd door de oppositie en met instemming van de coalitiepartij VVD en raadslid 
Arthur Warmer van de PvdA. In zijn ontslagbrief zegt Keller: “De samenwerking tussen de 
coalitiepartijen is de afgelopen maanden minimaal. Deze constatering heb ik meerdere malen met 
het college en coalitiepartners gedeeld echter ik zie hierin geen verbetering ontstaan en stel 
daarnaast ook vast dat alle direct betrokkenen (inclusief mezelf) niet in staat zijn om hier verandering 
in aan te brengen.'' Russchen lag stevig onder vuur omdat hij zonder de raad in te lichten het 
contract met Karmac bibliotheken heeft opgezegd. De raadsleden toonden zich 'not amused' en 
lieten regelmatig de slogan 'De raad is de baas' horen. 
Het aftreden van de beide wethouders leidt er toe dat Sander van Alfen (fractievoorzitter 
Gemeentebelangen Buren) de stekker trekt uit de coalitie met VVD en PvdA. Gemeentebelangen wil 
een nieuwe coalitie met een onpartijdige informateur gaan smeden. Sietske Klein-de Jong (VVD) blijft 
als demissionair wethouder op zijn post.  
Informateur Wouter de Jong adviseert om een meerderheidscoalitie van Gemeentebelangen, PCG en 
CDA te gaan formeren. Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, neemt de rol van 
formateur op zich.  
Het nieuwe college treedt in het nieuwe jaar 2020 aan en bestaat uit: Karl Maier (GB), Andre van den 
Hurk (GB), Niko Wiendels (CDA) en Pieter Neven (PCG).  
 
Capelle aan den IJssel – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) stapt over naar de RET Rotterdam. Opvolger: Maarten 
Struijvenberg, oud-wethouder Leefbaar Rotterdam, voorgedragen door Leefbaar Capelle.  
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De Fryske Marren – politiek – breuk in coalitie (5 wethouders, 2 definitief)  
Een motie van wantrouwen van coalitiepartijen CDA en VVD tegen de beide FNP-wethouders Durksz 
en Durk Stoker, aangenomen met steun van PvdA, GroenLinks en D66, leidt tot het vertrek van beide 
wethouders en de val van de coalitie.  
Aanleiding: de fractie van de FNP heeft tegen de zandwinning in het IJsselmeer gestemd. De overige 
drie wethouders blijven demissionair op hun post: Frans Veltman (CDA), Lucienne Boelsma (CDA) en 
Jos Boerland (VVD).  
Er komt op voorstel van informateur Roelof Bos een coalitie van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. De 
drie wethouders van CDA en VVD mogen door en als nieuwe wethouders worden benoemd: Roel de 
Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks).  
 
De Ronde Venen – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)  
Marja Becker (Seniorenpartij) treedt terug en wordt weer raadslid omdat haar fractie Seniorenpartij 
uit de coalitie stapt en weer oppositie gaat voeren. “Bij de coalitiebesprekingen ging alles heel vlot, 
en hebben wij veel punten van ons partijprogramma door kunnen voeren. Maar bij de uitwerking van 
die plannen is de sfeer steeds slechter geworden", aldus wethouder Marja Becker. Geen opvolger. 
Portefeuille wordt verdeeld over de overige collegeleden.  
 
De Wolden – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Mirjam Pauwels (VVD) wordt wethouder in Assen. Opvolgster: Hilda Mulder (VVD), voormalig 
raadslid (8 jaar) uit De Wolden, werkzaam bij het Recreatieschap Drenthe.  
 
Den Haag – politiek – integriteit (2 wethouders, 2 definitief) & coalitiebreuk (6 wethouders, 0 
definitief)  
Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep de Mos/Hart voor Den Haag) krijgen te maken met een 
corruptieonderzoek vanwege vriendendiensten en worden door burgemeester Krikke gevraagd hun 
wethouderstaken neer te leggen. De twee Groep de Mos-wethouders zeggen onschuldig te zijn, 
maar nemen na een motie van wantrouwen ontslag. VVD, D66 en GroenLinks zegden het vertrouwen 
op in coalitiegenoot Hart voor Den Haag. 
Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt door VVD-leider Boudewijn Revis gevraagd een nieuwe 
coalitie te smeden. Ruim twee maanden na het vertrek van De Mos en Guernaoui presenteert de 
nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA een nieuw coalitieakkoord.  
Er komen twee nieuwe wethouders: PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster en CDA’er Hilbert 
Bredemeijer die onderwijs overneemt van D66. De andere wethouders mogen door in de nieuwe 
coalitie: Boudewijn Revis (VVD, financiën en ruimtelijke ordening), Kavita Pabhudayal (VVD, zorg en 
jeugd), Robert van Asten (D66, mobiliteit), Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken integratie en 
werkgelegenheid), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) en Saskia Bruines (D66, 
Economie).  
 
Deventer – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Jan Jaap Kolkman (PvdA) voelt onvoldoende draagvlak in de raad om nog langer als wethouder te 
functioneren en stopt. Hij ligt onder vuur vanwege het omvallen van productiebedrijf Werkmakelaar 
Oost. Opvolger: PvdA-raadslid Rob de Geest.  
 
Diemen – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Jorrit Nuijens (GroenLinks) verzet zich in Amsterdam tegen een arrestatie door de politie, vlak bij de 
Stopera, het stadhuis van Amsterdam. Hij zou zich niet alleen hevig verzet hebben tegen zijn 
arrestatie maar zou volgens de politie op het bureau ook twee agenten hebben gespuugd. Zij hebben 
aangifte gedaan vanwege belediging.  
Bij de aanhouding zijn in de tas van Nuijens een flesje met vermoedelijk GHB en twee zakjes wiet 
aangetroffen. Nuijens kan na verhoor na middernacht naar huis. De volgende morgen maakt hij 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

23 

bekend op te stappen als wethouder omdat hij niet langer meer kan functioneren als wethouder 
door alle publiciteit rondom zijn arrestatie. Opvolger: Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks), 
fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Fryslân, daarvoor vijf jaar 
fractievoorzitter in de raad van Fryske Marren, geboren in Naarden en opgegroeid in Bussum.  
 
Doesburg – politiek – financiële budgetverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Ellen Mulder (VVD) treedt af omdat er een groot tekort is ontstaan voor het onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen. Het gaat om ruim 375 duizend euro dat in de komende tien jaar tot 
anderhalf miljoen euro kan oplopen. “De huidige politieke verantwoordelijkheid ligt bij mij”, zegt 
Mulder als zij haar brief voorleest in de commissie waarin zij haar aftreden bekend maakt. Opvolger: 
Statenlid Arthur Boone (VVD).  
 
Dongen – persoonlijk (1 wethouder)  
Rolf Vullings (VVD) besluit om te stoppen. “Met veel ambitie en enthousiasme ben ik aan de slag 
gegaan’', aldus Rolf Vullings, die werkzaam was bij corporaties en in het vastgoed. “In een totaal 
nieuwe functie, met een portefeuille op een geheel ander terrein dan vastgoed en wonen. Als 
geboren, getogen en maatschappelijk betrokken Dongenaar zag ik er een grote uitdaging in om me 
als bestuurder in te gaan zetten voor de Dongense samenleving.’’  
Maar Vullings zegt de balans te hebben opgemaakt en is tot de conclusie gekomen dat de 
vastgoedwereld lonkt. "Dongen heeft óók de komende drie jaar een wethouder nodig die er vol voor 
gaat. Iets in mij blijft zeggen dat ik graag terug wil naar de wereld van het vastgoed. Ik moet eerlijk 
zijn. Naar de inwoners. Naar het gemeentebestuur. Naar mijn gezin en ook naar mijzelf toe. Het best 
op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoonlijk ook het gelukkigst.”  
Opvolgster: Petra Lepolder, VVD-wethouder in Steenbergen, waar de VVD kort daarvoor uit de 
coalitie is gestapt.  
 
Dongen – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Bea van Beers (PvdA) is met zwangerschapsverlof. Tijdelijk vervanger: Maarten Pieters (PvdA).  
 
Dongen – einde interim (1 wethouder)  
Maarten Pieters stopt als tijdelijk vervanger, wanneer Bea van Beers (PvdA), die met 
zwangerschapsverlof is laat weten niet meer terug te keren. Zij gaat aan de slag als manager bij 
ContourdeTwern in de regio Tilburg. Opvolgster: PvdA-fractievoorzitter Eline van Boxtel, die per 1 
januari 2020 aan de slag gaat.   
 
Dordrecht – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Piet Sleeking (Beter voor Dordt) is om gezondheidsredenen tijdelijk uit de running. Opvolgster: oud-
wethouder Rinette Reynvaan (Beter voor Dordt) die tot 1 januari 2019 waarnemend burgemeester 
was in Giessenlanden.  
 
Dordrecht – einde interimschap (1 wethouder)  
Rinette Reynvaan (Beter voor Dordt), tijdelijk vervangster van de om gezondheidsredenen afwezige 
Piet Sleeking, treedt terug.  
Opvolger per 1 juli: Piet Sleeking (Beter voor Dordt).  
 
Drechterland – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
George Besseling (VVD) stopt plotseling als wethouder. Hij gaat terug naar de bouwsector waarin hij 
voorheen jaren heeft gewerkt. "Bij mijn benoeming als wethouder in 2014 heb ik gezegd nooit spijt 
te willen hebben van de dingen die ik niet gedaan heb. Er is een kans op mijn pad gekomen die ik met 
beide handen wil aangrijpen. Ik zeg politiek Drechterland gedag en ga een nieuw avontuur in de 
bouwsector tegemoet.” Opvolgster: VVD-fractievoorzitter Yvonne Roos-Bakker.  
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Drimmelen – einde interimschap (0 wethouder)  
Lieke Schuitmaker (VVD), die tijdelijk John van Oosterhout (VVD) vervangt omdat hij een behandeling 
moet ondergaan voor huidmelanoom. Van Oosterhout laat weten na de succesvolle behandeling niet 
meer terug te keren als wethouder. Schuitmaker wordt definitief zijn opvolgster.  
 
Dronten – persoonlijk (1 wethouder)  
Jaap Oosterveld (ChristenUnie) stopt er mee. Hij legt zijn wethouderschap neer want de functie valt 
hem zwaar en hij heeft behoefte aan meer rust in zijn leven. Zijn besluit om te stoppen heeft niet te 
maken met de kritiek die er is op de veelbesproken renovatie van het gemeentehuis Dronten. 
Opvolger: Roelof Siepel, fractievoorzitter van de ChristenUnie.  
 
Eemnes – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Jan van Katwijk (Dorpsbelang) stapt per direct op. In een verklaring laat Van Katwijk weten dat zijn 
profiel en de wijze van invulling van de functie niet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van 
zijn partij Dorpsbelang. Kort daarvoor botste Van Katwijk met zijn partij bij de bespreking van de 
bouwplannen voor sportcentrum De Hilt. De bouw van dure koopwoningen werd door de fractie van 
Dorpsbelang van tafel geveegd en zonder tegensputteren zette Van Katwijk toen in de vergadering 
een streep door de plannen. Opvolger: Theo Reijn, voormalig CDA-wethouder in Wijdemeren, die in 
de plaats komt van Van Katwijk, maar ook van de gestopte Erwin van Dalen.    
 
Eemnes – persoonlijk (1 wethouder)  
Erwin van Dalen (Dorpsbelang) maakt enkele dagen na het opstappen van zijn partijgenoot Van 
Katwijk bekend ook te stoppen. Van Dalen kan de functie als deeltijdwethouder voor drie dagen per 
week moeilijk verenigen met zijn reguliere werk voor zijn bedrijf Via Van Dalen. Opvolger: Theo Reijn, 
voormalig CDA-wethouder in Wijdemeren, die in de plaats komt van Van Dalen en Van Katwijk.  
 
Eemnes – politiek – breuk met coalitie (2 wethouders, 0 definitief)  
Sven Lankreijer (PvdA) en Theo Reijn (Dorpsbelang) hebben onvoldoende vertrouwen in de coalitie. 
Zij beschouwen zich als demissionair tot het vertrouwen is hersteld of er andere afspraken zijn 
gemaakt. Het besluit kwam na een stroeve commissievergadering waarin het college aan de 
gemeenteraad om meer handelingsvrijheid vroeg om zo met marktpartijen te kunnen 
onderhandelen. 
Enkele weken later worden de politieke brokken gelijmd. Er is een basis voor hernieuwd vertrouwen 
tussen het college en de fracties van Dorpsbelang en PvdA, zo luidt de boodschap van 
fractievoorzitters Jan de Zeeuw (DB) en Marcus van den Brink (PvdA) en hun wethouders, Theo Reijn 
(DB) en Sven Lankreijer (PvdA).  
 
Eindhoven – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Jan van der Meer (GroenLinks) wordt gedeputeerde in het nieuwe college van Gelderland. Opvolger: 
raadslid Rik Thijs (GroenLinks).  
 
Enschede – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Eelco Eerenberg (D66) vertrekt naar Utrecht om Victor Everhardt op te volgen die wethouder is 
geworden in Amsterdam waar hij de opgestapte Udo Kock opvolgde. Opvolgster: de 62-jarige June 
Nods (D66), die lijstduwer op plek 19 was.  
 
Etten-Leur – persoonlijk (1 wethouder)  
Martin van der Bijl (VVD) stopt als wethouder omdat hij een relatie met een communicatieadviseur 
van de gemeente heeft. Burgemeester Miranda de Vries heeft Van der Bijl en zijn geliefde in het 
najaar een half jaar de tijd gegeven om een keuze te maken wie bij de gemeente blijft. Van der Bijl 
kiest ervoor om te stoppen als wethouder. “Ik gun mijn vriendin dat ze hier kan blijven”, aldus Van 
der Bijl. Fractievoorzitter Peter van der Wulp (APB) vindt het onbestaanbaar dat Van der Bijl vertrekt. 
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“Van de meesten van ons had hij gewoon mogen aanblijven. Dat hebben we misschien niet duidelijk 
genoeg gemaakt.” Opvolger: raadslid Frank Vrolijk (VVD).  
 
Etten-Leur – einde interimschap (1 wethouder)  
Jan Paantjes (CDA) neemt afscheid als vervanger van Jan van Hal. Hij verving Van Hal sinds augustus 
2018. Van Hal was om gezondheidsredenen tijdelijk teruggetreden maar komt tot de conclusie dat 
terugkeren niet meer mogelijk is. Problemen met zijn gezondheid maakten dat hij die beslissing, met 
pijn in het hart, moest nemen.  
Opvolger: Ger de Weert (CDA).  
 
Geertruidenberg – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
John van Vugt (Keerpunt ’74) is zwaar ziek, hij lijdt onder een hardnekkige vorm van wondroos aan 
zijn been. “De kuur die hij daarvoor volgt, slaat niet aan”, meldt waarnemend burgemeester Jan 
Luteijn aan de raad. De taken van Van Vugt worden door de overige collegeleden voor de duur van 
zijn afwezigheid overgenomen.  
 
Gilze en Rijen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Rolph Dols (CDA) wordt opvolger van Erik de Ridder in Tilburg. Het vertrek van de ervaren Dols leidt 
ertoe dat de coalitie van Kern ’75, Gemeentebelang en VVD toch weer kiest voor een vierde 
wethouder. Die wordt geleverd door de VVD en daartoe is het coalitieprogramma aangepast. 
Opvolgster: Sandra Diepstraten (CDA) en uitbreiding met David Vermorken (VVD).  
 
Goes – burgemeester (1 wethouder)  
Loes Meeuwisse (VVD), wethouder sinds 2010, wordt voorgedragen voor benoeming tot 
burgemeester van Noord-Beveland. Opvolger: Cees Pille (VVD), regiomanager werkgeververeniging 
VNO-NCW.  
 
Gooise Meren – burgemeester (1 wethouder)  
Jan Franx (VVD) wordt waarnemend burgemeester in Koggenland. Opvolger: Jorrit Eijbersen (VVD, 
Liberalen, wethouder in Bunnik).  
 
Haaksbergen – politiek – bestuursstijl (1 wethouder) 
Arja ten Thije (PvdA) dient haar ontslag in. De coalitie heeft kritiek op haar bestuursstijl en haar 
manier van communiceren met de gemeenteraad, met name over het afvalbeleid. „Hoewel ik 
getracht heb meer aansluiting te vinden op de geuite verwachtingen, blijven de signalen over mijn 
stijl van besturen en communiceren aanhouden. Ik betreur dit ten zeerste”, aldus Ten Thije. 
Opvolger: Antoon Peppelman, voormalig wethouder in Bronckhorst.  
 
Haarlem – burgemeester (1 wethouder)  
Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) wordt burgemeester van Oldambt. Opvolger: Robbert Berkhou, 
raadslid voor GroenLinks.  
 
Harderwijk – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Christianne van der Wal (VVD) wordt gedeputeerde in Gelderland.  
Opvolger: Bert van Bijsteren (VVD), voormalig Statenlid in Gelderland en ex-raadslid en -
fractievoorzitter voor de VVD Harderwijk.  
 
Heerhugowaard – persoonlijk (1 wethouder)  
De ambitieuze Jan van der Starre (Senioren Heerhugowaard) stopt. “Ik merk dat het wethouderschap 
meer energie van mij vraagt dan ik momenteel beschikbaar heb.” Opvolgster: Annette Valent 
(fractievoorzitter Senioren Heerhugowaard). 
 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

26 

Heerhugowaard – burgemeester (1 wethouder)  
Gido Oude Kotte (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Opvolger: Bert Fintelman 
(CDA), oud-wethouder van Langedijk.  
 
Hellendoorn – overlijden (1 wethouder)  
Dennis Op den Dries wordt voor de derde keer met leukemie geconfronteerd en overlijdt korte tijd 
later. Opvolger: Willem Joosten (GroenLinks) die aangeeft tot 17 december 2019 te willen blijven.  
 
Hellendoorn – einde interimschap (1 wethouder)  
Willem Joosten (GroenLinks) stopt per 17 december 2019 als tijdelijk opvolger van de overleden 
Dennis Op den Dries. Opvolger: Henk Nijhof (GroenLinks), voormalig wethouder in Hengelo. 
 
Helmond – burgemeester (1 wethouder)  
Jos van Bree (VVD) wordt burgemeester van Geldrop-Mierlo. Opvolger: VVD-raadslid Serge van de 
Brug per 14 januari 2019.  
 
Hendrik Ido Ambacht – gezondheid (1 wethouder)  
Steven van Die (CDA) treedt tijdelijk terug om gezondheidsredenen. Hij gaat zich helemaal richten op 
behandeling en herstel. Opvolger: Patrick van der Giessen (CDA).  
 
Hilvarenbeek – persoonlijk (1 wethouder)  
Guus van der Put legt per direct om persoonlijke redenen het wethouderschap neer. Taken worden 
voorlopig onder de andere collegeleden verdeeld. Er komt een open sollicitatieprocedure, zoals na 
de raadsverkiezingen in 2018 voor alle drie de wethoudersposten. Opvolger: Leon van de Moosdijk, 
voormalig wethouder in Someren, die wordt uit 28 kandidaten geselecteerd door een 
selectiecommissie van vijf raadsleden van de partijen HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA.  
 
Hoogeveen – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) stopt vanwege een breuk met zijn eigen fractie. De oppositie 
had een motie van wantrouwen klaarliggen vanwege de hoge kosten van het nieuwe kindcentrum 
Wolfsbos en het opstappen van schoolleiders uit de gesprekken over de scholenvisie, maar die kan in 
de kast blijven. SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord: "Hij komt veel te laat met informatie. Over 
overschrijdingen van budgetten bijvoorbeeld. En vaak gaat het over ad hoc besluiten." Opvolger: 
Jacob van der Heide (Gemeentebelangen).  
 
Hoorn – persoonlijk (1 wethouder)  
Ben Tap (D66) vindt het na 5,5 jaar wethouderschap niet meer zo leuk en besluit te stoppen. “De 
laatste tijd merk ik dat het plezier in mijn werk afneemt. Omdat ik mijzelf altijd voor 100 % wil 
inzetten, heb ik besloten om mijn functie als wethouder neer te leggen.” Tap kreeg in het voorjaar 
nog een motie treurnis aan de broek van de oppositie omdat hij de raad niet altijd goed, tijdig en 
duidelijk had geïnformeerd en zelfs, over de aankoop van gebouw De Haai, onjuiste informatie had 
verstrekt. Opvolger: oud-wethouder Arthur Helling (D66).  
 
Horst aan de Maas – burgemeester (1 wethouder)  
Birgit Op de Laak (PvdA) wordt burgemeester van Nederweert. Opvolger: PvdA-fractievoorzitter Roy 
Bouten.  
 
Kapelle – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Evert Damen (CDA) die sinds 27 november 2018 afwezig is vanwege ziekte, vraagt in maart officieel 
om hem ziekteverlof te verlenen. Tot nog toe werden zijn taken waargenomen door de overige leden 
van het college. Tijdelijke opvolger: CDA-fractievoorzitter Siwart Mackintosh, voor de duur van het 
ziekteverlof (16 weken).  
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Kapelle – einde interimschap (1 wethouder) 
Siwart Mackintosh (CDA), tijdelijk vervanger van Evert Damen (CDA) die afwezig is wegens 
ziekteverlof, beëindigt zijn periode als vervanger. Opvolger: Evert Damen (CDA). 
 
Krimpen aan den IJssel – politiek – coalitiebreuk, gezondheid (4 wethouders, 3 definitief) 
Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen zeggen het vertrouwen op in de coalitiepartijen D66 en VVD. 
Aanleiding is een conflict over de nieuwe bestemming van het voormalig evenementenpand en 
jongerencentrum Big Bear. De raad besloot in december 2018 dat er onderzoek moest komen naar 
de toekomstige bestemming. Volgens Leefbaar en Stem van Krimpen is in december 2019 duidelijk 
geworden dat in april 2019 het pand al was verkocht zonder dat de raad daarvan op de hoogte was.  
Voor Leefbaar en de Stem van Krimpen is het vertrouwen in de huidige samenwerking met D66 en 
VVD 'onherstelbaar beschadigd'. 
"Het was een moeilijke beslissing", zegt fractievoorzitter Saskia Oudshoorn van Stem van Krimpen. 
"Die neem je niet over één nacht ijs. Er liggen inhoudelijke verschillen aan ten grondslag en 
verschillen over de wijze van samenwerking." "Onze grenzen zijn overschreden", zegt Jeffrey van der 
Elst van Leefbaar Krimpen. "Voor samenwerking is vertrouwen nodig. En dat vertrouwen ontwikkelt 
zich wel of niet op basis van onderlinge ervaringen." 
Het dossier over Big Bear is in handen van wethouder Arjan Neeleman (D66). Het proces is volgens 
fractievoorzitter Larry Köster 'volledig correct' verlopen. "Pas toen duidelijk werd wie de beoogde 
koper is, werd door de lokale partijen actie ondernomen om een collegebesluit te voorkomen." Wie 
de koper is, is niet bekend.  
Na de coalitiebreuk mislukt een eerste informatiepoging van Tjerk Bruinsma, oud-burgemeester van 
Leerdam en Vlaardingen. Bruinsma stelt een nieuwe coalitie voor van SGP, CDA, ChristenUnie en 
opnieuw VVD en Stem voor Krimpen. Maar de lucht tussen Stem voor Krimpen en VVD is nog steeds 
niet geklaard.  
Bruinsma wordt vervolgens informateur voor de vorming van een coalitie zonder de twee grootste 
partijen (Leefbaar Krimpen en Stem voor Krimpen) bestaande uit: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, 
ChristenUnie en PvdA).  
Kirsten Jaarsma (Stem voor Krimpen) maakt begin juni bekend ontslag te nemen. Zij moet haar 
gezondheid prioriteit geven, zegt zij in haar ontslagbrief.  
Na ruim een half jaar is er in de zomer van 2020 een nieuwe coalitie met een nieuw college. De 
nieuwe coalitie bestaat uit zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA. 
Anthon Timm (VVD) wordt opnieuw wethouder in een college met drie nieuwelingen: Coen Derickx 
(PvdA), Wubbo Tempel (CDA) en Hugo van der Wal (SGP). Voor Arjan Neeleman (D66) en John Janson 
(Leefbaar Krimpen) is het definitief einde oefening.  
 
Laarbeek – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Ria van der Zanden (PNL, Partij Nieuw Laarbeek) treedt af omdat haar fractie tegen de verhoging van 
de ozb met 38 procent is, een voorstel dat onderdeel uitmaakte van een plan dat Van der Zanden 
heeft opgesteld. De overige vier partijen, de Werkgroep, ABL, CDA en PvdA, willen verder met hun 
wethouders. PNL neemt afscheid van de raadsbrede samenwerking en kiest voor de oppositie. De 
portefeuille van Van der Zanden wordt verdeeld over de overige collegeleden. Er komt geen 
opvolger.  
 
Landerd – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Ben Brands heeft voor een aantal maanden het werk neergelegd. Bij Brands (Maashorst Vooruit) is 
blaaskanker geconstateerd. Collegeleden nemen taken waar, waarna Brands terugkeert.  
 
Landgraaf – politiek – integriteit (1 wethouder) 
Marlies Dreissen (CDA) houdt de eer aan zichzelf en stapt op nadat een aanvraag voor een 
bouwvergunning voor een nieuwe woning voor Dreissen en haar gezinnen onderwerp dreigt te 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

28 

worden van publieke vragen. "Als een privékwestie onderwerp van publieke vragen dreigt te worden, 
moet je als wethouder de wijste zijn. Vooral om de discussie over mogelijke beïnvloeding te 
voorkomen", voegt ze daaraan toe. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Bart Smeets.  
 
Leeuwarden – persoonlijk (1 wethouder)  
Henk Deinum (PvdA) legt zijn functie neer omdat zijn vrouw en partijgenote Jannewietske de Vries 
tot burgemeester van Súdwest-Fryslân is benoemd. Hij wil alle schijn van belangenverstrengeling en 
negatieve beeldvorming voorkomen. Deinum stapt op na een „indringend gesprek” met de Friese 
commissaris van de koning Arno Brok (VVD). Deinum: „Brok zag risico’s en ik moet toegeven dat die 
er zijn, al dacht ik er zelf aanvankelijk lichtvaardiger over. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het 
zuiver en duidelijk is om te vertrekken als wethouder. Jannewietske en ik kiezen voor maximale 
helderheid.” Opvolger: Hein de Haan (PvdA).  
 
Leiden – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Martine Leeuwis (GroenLinks) stopt er mee. Het wethouderschap is niet haar ding, vooral vanwege 
de politieke kant ervan. Ze heeft haar bestuurlijke baan, waar ze anderhalf jaar geleden aan begon, 
geweldig gevonden. Maar, zo meldde ze in een korte toelichting: “In het gemeentebestuur heb je 
ook te maken met de politieke kant van het instituut. Een prachtige baan, maar niet voor mij. De rol 
begon me te beklemmen.’’ Haar collega-stadsbestuurders en partijgenoten bleken van haar besluit 
op de hoogte, voor de rest van de gemeenteraad kwam de mededeling als een volslagen verrassing. 
Opvolger: GroenLinks-fractievoorzitter Ashley North.  
 
Leiderdorp – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Angelique Beekhuizen (Lokale Partij) stapt per direct op vanwege ‘een verschil van inzicht’ met haar 
eigen fractie. Opvolgster: bestuurskundige Martine de Bas, tweede op de kandidatenlijst van Code 
Oranje bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland in 2019.  
 
Leiderdorp – coalitiebreuk – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 1 definitief)  
Lokale Partij Leiderdorp (LPL) zegt het vertrouwen op in coalitiepartners VVD en CDA. Aanleiding: 
onenigheid over de snelheid op de Oude Spoorbaan. LPL wil 50 km per uur, de anderen willen 70 km 
per uur, zoals de gemeente Leiden die geld beschikbaar heeft om de weg onderdeel te maken van 
een rondweg. Volgens LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg dienen CDA en VVD de Leidse belangen 
en niet de Leiderdorpse belangen. Daan Binnendijk (CDA) en Willem Joosten (VVD) stappen 
onmiddellijk op. LPL gaat onderhandelen met PvdA, GroenLinks en D66 over een nieuwe coalitie, 
maar D66 ziet dat niet zitten. Na begeleiding door formateur Robert Strijk komt er vlak voor Kerst 
een nieuw coalitieakkoord op hoofdlijnen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP. Daan Binnendijk 
(CDA) en Willem Joosten (VVD) keren terug, D66 komt met een nieuwe wethouder: Rik van den 
Woudenberg, voormalig wethouder van Zuidplas. Martine de Bas (LPL) verdwijnt definitief van het 
toneel en was de kortst zittende wethouder van Leiderdorp ooit, vlak voor de val van de coalitie 
geïnstalleerd.  
 
Lelystad – gezondheid (1 wethouder)  
Ed Rentenaar (Inwonerspartij) gaat minder werken om gezondheidsredenen. Een deel (Verkeer en 
Vervoer) van zijn portefeuille wordt overgenomen door collega-wethouder Peter Schot (D66). 
Opvolger wordt uiteindelijk: Luc Baaten (Inwonerspartij).  
 
Loon op Zand – persoonlijk (1 wethouder)  
De 66-jarige Wil Ligtenberg (Voor Loon) stopt er na 21 jaar wethouderschap mee. Hij wil meer tijd 
besteden aan de zorg voor zijn vrouw en zijn gezin. Opvolger: voormalig fractievoorzitter Jan 
Brekelmans (Voor Loon).  
 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

29 

Loon op Zand – politiek – bestuursstijl (1 wethouder, 1 definitief) en coalitiebreuk (2 wethouders, 0 
definitief)   
Kees Grootswagers (CDA), verantwoordelijk voor financiën, stapt op nadat de beide coalitiepartijen 
Gemeentebelangen en Voor Loon het vertrouwen in de wethouder hebben opgezegd. Het CDA stapt 
daarop uit de coalitie. Aanleiding is het miljoenentekort waar de gemeente al maanden mee kampt, 
als gevolg van hoge kosten voor de jeugdzorg, hulp in de huishouding, tegenvallers in het 
leerlingenvervoer en de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Ook bleek de bouw van 
de nieuwe sporthal De Werft in Kaatsheuvel ruim zeven ton duurder dan de gemeente had 
berekend.  Fractieleider Bart van Drunen (Voor Loon): "Vorige maand al zegden we als partij het 
vertrouwen in de wethouder op, omdat we vonden dat hij te weinig de regie nam in de hele 
financiële situatie. Ook had hij ons eerder moeten informeren. Uiteindelijk heeft het nog tot 
gisteravond geduurd voordat hij besloot om op te stappen. Het is een trieste situatie." 
Portefeuille van Grootswagers wordt tijdelijk over de collegeleden verdeeld. Informateurs Bruijniks 
en Van Laarhoven werken aan een nieuwe coalitie. Er komt een nieuwe CDA-loze coalitie van 
Gemeentebelangen, Voor Loon en VVD. Gerard Bruijniks (Gemeentebelangen) en Jan Brekelmans 
(Voor Loon) gaan over naar de nieuwe coalitie; voor de VVD wordt VVD-voorman Frank van Wel, 
ambtenaar in Goirle, wethouder als opvolger van Grootswagers.   
 
Losser – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Marcel Wildschut (D66) legt zijn functie neer omdat hij bij Logic Vision een nieuwe fulltime functie 
krijgt als business innovation manager. Hij werkte als parttimer bij hetzelfde bedrijf. Opvolger: Jaimi 
van Essen (D66), raadslid voor D66 in Losser.  
 
Maasssluis – persoonlijk (1 wethouder)  
Gerard van der Wees (VVD) legt om persoonlijke redenen het wethouderschap neer. Opvolger: oud-
wethouder Sjef Evers (VVD).  
 
Meerssen – gezondheid (1 wethouder)  
Luc Volders (Het Origineel) wordt getroffen door een hersenbloeding. De collegeleden nemen de 
taken voorlopig over. Daarna wordt een opvolger benoemd: Remco Vertommen (PGM Het 
Origineel).  
 
Meijerijstad – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Eus Witlox (Team Meijerijstad) stapt op omdat zijn fractie in twee fracties uiteenvalt. Witlox wil niet 
verder in zijn rol als partijleider en wethouder. Beide nieuwe fracties zeggen het coalitieprogramma 
en de andere Team Meijerijstad-wethouder Eric van den Bogaard, die doorgaat als wethouder, te 
blijven steunen. Uiteindelijk besluit Van den Bogaard toch om te stoppen.  
Er komt een nieuwe coalitie die bestaat uit CDA, VVD, PvdA en de nieuwe partij HIER, dat een 
afsplitsing is van Team Meijerijstad. HIER heeft zes raadsleden terwijl de andere vijf raadsleden van 
Team Meijerijstad verder gaan als Lokaal Meijerijstad. Eric van den Bogaard behoort tot de 
bloedgroep Lokaal Meijerijstad.  
Het nieuwe college bestaat uit vijf in plaats van zes wethouders. De 31-jarige Rik Compagne (HIER), 
voormalig raadslid in St. Oedenrode, neemt de portefeuille van Witlox over; de portefeuille van Van 
den Bogaard wordt verdeeld over de wethouders Jan Goijaarts (CDA) en Coby van der Pas (CDA).  
 
Middelburg – overlijden (1 wethouder)  
Cees Lodder (LPM) overlijdt plotseling op zondag 20 januari 2019. Opvolgster: Carla Doorn-
Roosenburg, raadslid voor de Lokale Partij Middelburg.  
 
Midden-Groningen – persoonlijk (1 wethouder)  
Anja Woortman (PvdA) stopt om persoonlijke redenen. “Ruim anderhalf jaar geleden is mijn 
persoonlijke situatie veranderd, waardoor ik de helft van de week alleen de zorg voor mijn twee 
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dochters heb. Ik merk dat het organiseren van tijd samen met hen lastig te combineren is met het 
wethouderschap”. Opvolgster: Jose van Schie (PvdA), Statenlid in Groningen en voormalig wethouder 
in Hoogezand en Groningen. Van Schie kondigt aan te stoppen als Statenlid.  
 
Montfoort – politiek – bestuurscultuur (1 wethouder) 
Jocko Rensen (Progressief Akkoord) stapt op. Als reden voor zijn vertrekt noemt Rensen de 
bestuurscultuur in de Montfoortse raad. Hij ervaart in de gemeenteraad een cultuurverschil dat niet 
te overbruggen is: "Gebrek aan vertrouwen en sentimenten uit het verleden bij een aantal 
raadsfracties maken het voor hem onmogelijk om transparant en integer zijn werk te doen." 
De fractie zegt zijn vertrek te betreuren. Fractievoorzitter Han Bovens noemt Jocko Rensen een 
bestuurder waar Montfoort trots op kan zijn: "Jocko heeft met zijn verbindende optreden forse 
resultaten geboekt waar de inwoners van Montfoort wat aan hebben. Wij vinden het heel jammer 
dat hij zich genoodzaakt voelt om dit besluit te nemen." 
Opvolgster: Yolan Koster (Progressief Akkoord), voormalig wethouder in Woerden en tot voor kort 
wethouder in Bergen, NH maar daar gestopt omdat GroenLinks uit de coalitie stapte.  
 
Mook en Middelaar – gezondheid (1 wethouder)  
Susan Doorenbos (GroenLinks) valt tijdelijk uit door ziekte. Pepijn Baneke (fractievoorzitter 
GroenLinks in het Limburgs parlement) keert voor vier maanden terug als haar opvolger. In 2020 
wordt duidelijk dat Doorenbos niet meer kan terugkeren en wordt de tijdelijke benoeming van 
Baneke gewijzigd in een definitieve benoeming. 
 
Nordeast Fryslân – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Esther Hanemaaijer (CDA) stopt tijdelijk vanwege gezondheidsredenen. Taken worden door college 
voorlopig overgenomen. Vervolgens wordt Engbert van Esch (CDA) benoemd voor zo lang dat nodig 
is. In december wordt de vervanging verlengd tot 11 april 2020.  
 
Oegstgeest – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) 
Huri Sahin (Progressief Oegstgeest) kondigt haar ontslag aan in het begin van de raadscommissie 
Ruimte, waar het over de norm voor sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten zou gaan. “Ik 
heb geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil is ontstaan over het wijzigen van de norm 
voor sociale woningbouw en daarmee de urgentie om meer betaalbare woningen te realiseren”, 
aldus Sahin in een verklaring aan de gemeenteraad. De coalitie en ook haar eigen fractie was het 
oneens om de regionale afspraak over 25 procent sociale woningbouw vast te leggen voor de 
bouwprojecten in Oegstgeest. Opvolger: PvdA’er Peter Glasbeek (PrO), voormalig wethouder in 
Leiderdorp en Harlingen.  
 
Oirschot – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Jan Heijman (De Gewone Man) stapt op. Hem wordt verweten slecht te communiceren, bovendien 
had hij een conflict met zijn eigen fractie: die wil een integraal kindcentrum op sportpark De Klep en 
volgens de wethouder was daarvoor geen geld waarna de fractie hem per motie opdroeg om de 
eigen berekeningen extern te laten toetsen. Opvolger: voormalig VVD-wethouder in Dongen en 
Nuenen, de 70-jarige Ad van Beek (De Gewone Man) 
 
Oldambt – politiek – coalitiebreuk (4 wethouders, 1 definitief)  
Kees Swagerman (SP) dient zijn ontslag in nadat de coalitiepartijen onoverkomelijke 
meningsverschillen hebben over de maatregelen voor miljoenenbezuinigingen van de gemeente. 
“Wij wilden de tekorten voor de komende vier jaar dekken met de verkoop van aandelen Enexis’’, 
zegt Swagerman. “De waarde van het totale aandelenpakket bedraagt ongeveer 26 miljoen euro. 
Met de verkoop van een pakket van 21 miljoen euro, zouden we de komende vier jaar de 
begrotingen sluitend kunnen maken.”  
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Swagermans partij, de SP, heeft grote moeite met de kortingen die de coalitiepartijen willen 
doorvoeren op het sociaal domein, onder meer door te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. De 
breuk is onvermijdelijk, aldus Swagerman: ‘Het is het klassieke verschil tussen partijen die willen 
bezuinigen op sociale uitgaven en de belastingen extra willen verhogen.’’ 
Bard Boon (Partij van het Noorden), Laura Broekhuizen (PvdA) en Erich Wunker (VVD) worden 
demissionair. Er wordt gepoogd een nieuwe coalitie te vormen van Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie en D66, maar die strandt wanneer Gemeentebelangen afhaakt omdat de partij zich 
onvoldoende gehoord voelt. 
Daarop krijgt Gert Engelkes, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Provinciale Staten de opdracht 
een nieuwe coalitie te vormen met PvdA, VVD en Partij voor het Noorden, samen met CDA, 
ChristenUnie en D66, maar deze poging strandt omdat PvdA-raadslid Geert Kluiter uit de fractie stapt 
en solo verder gaat.  
In december wordt daarop opnieuw gekeken naar samenwerking met CDA en ChristenUnie.  
De coalitiebreuk wordt begin 2020 opgelost door Halte 7, de nieuwe samenwerking van zeven 
politieke partijen die bestaat uit coalitiepartijen PvdA, VVD en Partij voor het Noorden en 
oppositiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66. De samenwerking is volgens de 
partijen nodig, omdat de coalitie in Oldambt al langer in een crisis verkeert. De partijen noemen 
Halte 7 een 'nieuwe vorm van bestuurlijk overleg dat moet leiden tot 'voldoende bestuurskracht om 
de zware opgaven in de gemeente voor de komende jaren aan te pakken'.  
Bard Boon (Partij vh Noorden), Laura Broekhuizen (PvdA) en Erich Wunker (VVD) blijven wethouder. 
Kees Swagerman (SP), door wiens opstappen de crisis begon, krijgt geen vervanger.  
 
Oosterhout – burgemeester (1 wethouder)  
Marian Witte (Gemeentebelangen) wordt burgemeester van Geertruidenberg. Walther Hoosemans 
is de beoogd opvolger, maar de 72-jarige haakt af. Daarna wordt de 58-jarige Arnoud Kastelijns 
benoemd tot deeltijdwethouder, omdat hij ook acht uur per week in café ‘t Zonneke blijft werken.  
 
Ooststellingwerf – persoonlijk (1 wethouder)  
Jouke Jongsma (Ooststellingwerfs Belang) stelt vast dat het wethouderschap niet zijn ding is en stapt 
op. Geen opvolger. De drie overige wethouders gaan het werk doen met 3 fte in plaats van 3,7 fte 
waarbij Ester Verhagen (Ooststellingwerfs Belang) fulltime wethouder wordt.  
 
Oude IJsselstreek – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Peter van de Wardt (CDA) stapt per direct op in de raadsvergadering waarin een besluit moest 
worden genomen over de uittreding uit de gemeenschappelijke sociale dienst Laborijn waarin verder 
Doetinchem en Aalten zitten.  
Van der Wardt zat tot september namens de gemeente in het DB van Laborijn. In september nam 
collega-wethouder Ben Hiddinga die taak over nadat Van der Wardt veel kritiek had gekregen op zijn 
rol binnen Laborijn. In december werd die kritiek – tijdens het debat over het uittreden – herhaald. 
Van der Wardt werd verweten dat hij na het verschijnen van een vernietigend rapport over de 
werkwijze van Laborijn telefonisch liet weten dat Oude IJsselstreek uit de sociale dienst wilde 
stappen. Ook zou hij nooit de problemen bij Laborijn aan de orde hebben gesteld, terwijl die al 
langere tijd bekend waren. ‘De wethouder veegt graag zijn eigen straatje schoon. Het ligt altijd aan 
anderen. Vraag u zelf maar eens af of u nog kunt functioneren’, zegt PvdA-raadslid Ton Menke. 
'Wethouder van de Wardt was verantwoordelijk voor het functioneren van Laborijn. Hij heeft 
onvoldoende integer gehandeld en was doof voor bejegeningsklachten van cliënten', aldus 
raadslid Richard de Lange (VVD). 
In de zomer had het college van Oude IJsselstreek bekend gemaakt te willen stoppen met de 
gemeenschappelijke sociale dienst. De reden: uit onafhankelijk onderzoek kwamen misstanden bij de 
sociale dienst naar voren, waarbij een groot deel van de cliënten zich gekleineerd en geminacht 
voelde. 
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Marco Bennink (Lokaal Belang) is het daar absoluut niet mee eens. 'Het is te triest voor woorden hoe 
wij als raad met elkaar omgaan. Dit is niet de manier waarop wij willen opereren. Wij distantiëren 
ons van wat er vanavond over de heer van de Wardt is gezegd', sprak hij kort na het opstappen van 
de wethouder. Het CDA sluit zich daarbij aan. 'Er is op de man gespeeld', verwijt fractievoorzitter 
Guido Hakvoort de oppositiepartijen na het vertrek van de wethouder.  
Opvolger: Marieke Overduin (CDA).  
 
Overbetuwe – persoonlijk (1 wethouder)  
Jan van Baal (CDA), 71 jaar, stopt in de zomer. Hij kondigt zijn vertrek aan na de komst van de nieuwe 
burgemeester en griffier. “Ik zit nog vol energie, leeftijd en gezondheid spelen geen rol in deze 
beslissing”. Hij wil zijn opvolger de kans geven zich goed en langdurig te profileren, “zodat het CDA 
met twee goede kandidaten en ingewerkte kandidaten de verkiezingen in kan”. Opvolgster: Brigitte 
Faber-De Lange (CDA), hoofddocent Logistiek en Economie aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en 
voormalig raadslid in Overbetuwe (2006-2010).  
 
Putten – persoonlijk (1 wethouder)  
Nico Gerritsen (SGP) legt per 1 september 2019 zijn functie neer. Hij vindt het vlak voor zijn 
pensionering, na dertien jaar wethouderschap, een mooi moment om te stoppen. Opvolger: SGP-
fractievoorzitter Ewoud ’t Jong.  
 
Ridderkerk – gezondheid (1 wethouder)  
Volbregt Smit (SGP) stopt half februari om gezondheidsredenen. “Ik ben tot de slotsom gekomen dat 
het voor mijn eigen welzijn verstandiger is om een stapje terug te doen, hoezeer mij dat ook spijt”. 
Opvolger: Marco Oosterwijk (SGP).  
 
Ridderkerk – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Cora van Vliet (Echt voor Ridderkerk) legt haar functie per direct neer, vanwege een ‘lopende 
privézaak’. Door haar ontslag wil ze voorkomen dat die privékwestie haar functioneren als 
wethouder kan beïnvloeden. Van Vliet is in een rechtszaak verwikkeld met het UWV. De 
uitkeringsinstantie eiste geld terug van Van Vliet, omdat ze naast haar uitkering te veel inkomsten uit 
werk had. Van Vliet was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan, die ze uiteindelijk 
verloor. Zij verzuimde bij haar aanstelling te melden dat er een rechtszaak liep. Van Vliet zei dat te 
zijn vergeten, maar kreeg geen steun van de fractie van EVR.  
Het vertrek van Van Vliet leidt tot een afsplitsing binnen EVR, maar de coalitie die bestaat uit EVR, 
Partij 18Plus, SGP, ChristenUnie en CDA levert weliswaar twee zetels in maar behoudt de 
meerderheid in de raad. Opvolger: Laurens Franzen (Echt voor Ridderkerk).  
 
Rijswijk – politiek – coalitiebreuk (4 wethouders, 2 definitief)  
De VVD stapt uit de coalitie. Aanleiding is de zogenoemde Energievisie waarin de nog te nemen 
klimaatmaatregelen worden geïnventariseerd. De coalitiepartijen verschillen van mening over het 
tempo waarin klimaatmaatregelen moeten worden ingevoerd. De VVD wil eerst de uitkomsten van 
de landelijke onderhandelingen over het klimaatakkoord afwachten. Jorke van der Pol (VVD) treedt 
af; de overige wethouders, Bjorn Lugthart (WIJ), Marlies Borsboom-Turabaz (GroenLinks) en Armand 
van de Laar (D66), worden demissionair. 
Oppositiepartij Beter voor Rijswijk claimt als grootste fractie in de raad een hoofdrol in de nieuwe 
coalitieonderhandelingen voor het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Onder leiding van 
formateur Joost Eerdmans, voormalig Leefbaar-wethouder in Rotterdam, komt er een nieuwe 
coalitie van Beter voor Rijswijk, D66, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk. De nieuwe 
wethouders zijn: Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk), Armand van de Laar (D66, die dus 
wethouder blijft), Björn Lugthart (Wij. Rijswijk, die dus ook over mag naar het nieuwe college), 
Johanna Besteman (CDA) en Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Rijswijk).  
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Rotterdam – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Adriaan Visser (D66), verantwoordelijk voor financiën en grote projecten, treedt af nadat hij heeft 
toegegeven een presentatie over het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok te hebben gelekt.  
Het Schiekadeblok zorgt al enige tijd voor onrust in de Rotterdamse politiek. In 2009 kocht de 
gemeente het terrein waarop het project van projectontwikkelaar LSI gebouwd zou moeten worden 
voor 52 miljoen euro. Bij de koop van het terrein werd afgesproken dat de projectontwikkelaar 
jaarlijks 2 miljoen euro aan erfpacht zou betalen aan de gemeente. LSI kon dit geld echter niet 
opbrengen, waardoor de gemeente zo'n 20 miljoen euro is misgelopen. 
De Rekenkamer Rotterdam bracht in 2018 een kritisch rapport over deze constructie uit waarin 
topambtenaar Visser, die de leiding had over het project, flink werd bekritiseerd. De Rekenkamer 
constateert dat Visser als topambtenaar in 2009 de risico’s negeerde van de erfpachtdeal met LSI.  
Om de positie van wethouder Visser te verdedigen en tegenwicht te bieden aan het kritische 
Rekenkamerrapport werd daarop een document met vertrouwelijke informatie gelekt naar de 
media.  
Vorig jaar kwam er een kritisch rapport van de Rekenkamer over deze constructie naar buiten. Hierin 
werd topambtenaar Visser, die de leiding had over het project, flink bekritiseerd. 
Om Visser te verdedigen werd een document waarin vertrouwelijke informatie stond die hem 
verdedigde naar de pers gelekt. Visser stapt op als wethouder toen bekend werd dat hij het 
document had gelekt. Onderzoek van advocatenkantoor Ploum dat het lek onderzocht in opdracht 
van de Rekenkamer leverde op dat het een geheim document betrof. Het verspreiden van het 
geheime document is volgens de advocaat in strijd met de geheimhouding. Daarmee is er sprake van 
een ambtsmisdrijf. 
Vissers collega-wethouder Bas Kurvers (VVD), verantwoordelijk voor bouwzaken, dreigt over 
dezelfde kwestie ook ten val te komen maar overleeft een motie die met een stem verschil werd 
verworpen.  
Opvolger: Arjan van Gils (D66), voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam en Rotterdam, 
interim-directeur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  
 
Scherpenzeel – einde interimschap (1 wethouder)  
Henk Vreeswijk (SGP) die na de verkiezingen tijdelijk het wethouderschap invulde, stopt. Opvolgster: 
Henny van Dijk-van Ommering (GBS), die vanwege gezondheidsproblemen na de collegevorming nog 
niet kon worden benoemd, maar inmiddels hersteld is om alsnog te worden benoemd.  
 
Scherpenzeel – politiek – breuk in college (1 wethouder, 0 definitief), breuk in coalitie (2 wethouders, 
2 definitief)  
Henny van Dijk-van Ommering (GBS) verliest het vertrouwen van de overige collegeleden, Ad van Es 
(PRO) en Tonnis van Dijk (ChristenUnie). Die zeggen het vertrouwen in haar op vanwege het verschil 
van inzicht over de toekomst van Scherpenzeel, de vraag of er wel of niet wordt gefuseerd met 
Barneveld. De collegepartijen van CU en PRO plus oppositiepartij CDA (samen 5 zetels) dat kiest voor 
fusie, terwijl collegepartij GBS samen met SGP, samen 8 zetels, kiest voor zelfstandigheid.  
De twee wethouders van PRO (Ad van Es) en CU (Tonnis van Dijk) vinden dat Van Dijk-van Ommering 
een oordeel moest geven over de financiële gevolgen van het voorstel van haar partij GBS over 
zelfstandigheid. Van Dijk weigert. Daarop zeggen haar collega’s het vertrouwen in Van Dijk op.  
In de daaropvolgende raadsvergadering trekken de fracties van ChristenUnie en PRO Scherpenzeel 
hun wethouders terug. Daarmee komt de coalitie ten val. Vervolgens blijkt dat GBS en SGP al twee 
nieuwe kandidaat-wethouders in de startblokken hebben staan: Gerard van Deelen en Izaak van 
Ekeren, beiden raadslid voor de SGP die beiden voor 50 procent wethouder moeten worden in een 
college samen met Henny van Dijk-van Ommering (GBS).  
Aanleiding voor de breuk volgens GBS-fractievoorzitter Henk Brons: het voorstel van het college om 
samen te gaan met Barneveld is een breuk met het coalitieakkoord. Na dat voorstel voelde Brons 
zich vrij om een nieuwe coalitie te vormen, en dat is gelukt met de SGP.  
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Sint Anthonis – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder) 
Jos Ramaekers (Sint Anthonis Nu) moet een operatie ondergaan en is minimaal zes maanden met 
ziekteverlof. Tot interim-wethouder wordt benoemd: voormalig wethouder Hans Driessen uit 
Beuningen.  
 
Sint Anthonis – einde interimschap (1 wethouder)  
Hans Driessen (Sint Anthonis Nu) stopt als vervangend wethouder. Opvolger: de herstelde Jos 
Ramaekers (Sint Anthonis Nu).  
 
Sittard-Geleen – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)  
Felix van Ballegooij (SP) stapt over naar de PvdA, samen met SP-fractievoorzitter Tom Baars. De SP 
verdwijnt daarmee uit de gemeenteraad omdat Ivo Tillie eerder al is verdergegaan op eigen titel. Van 
Ballegooij blijft wethouder. De coalitie houdt een krappe meerderheid.  
 
Sittard-Geleen – politiek – coalitiebreuk (7 wethouders, 4 definitief) 
Angelique Fredrix, zelfstandig raadslid dat eerder is opgestapt bij coalitiepartij DNA, maakt bekend 
de coalitie niet langer meer te steunen. De coalitie verliest daardoor de meerderheid, ook omdat de 
SP-fractie eerst is uiteengevallen en daarna is verdwenen uit de raad.  
Er volgt een lang najaar waarin de partijen op zoek gaan naar een nieuwe meerderheidscoalitie.  
De wethouders blijven demissionair aan het werk: Pieter Meekels (GOB), Leon Geilen (GOB), Kim 
Schmitz (GroenLinks), Jos Bessems (DNA), Felix van Ballegooij (PvdA), Eefje Joosten (VVD), Berry van 
Rijswijk (GOB).  
De crisis en breuk wordt zeven maanden later in 2020 gerepareerd. De nieuwe coalitie werd 
mogelijk nadat het CDA zijn eis losliet dat de partij alleen wilde samenwerken met GOB mits 
wethouder en voorman Pieter Meekels van het toneel zou verdwijnen. De nieuwe coalitie heeft 
25 op 37 raadszetels in de raad. Er komen zes wethouders: Pieter Meekels en Leon Geilen blijven 
wethouder voor GOB, Kim Schmitz voor GroenLinks. Nieuwe wethouders zijn: Andries 
Houtakkers (was CDA-fractievoorzitter) en Judith Bühler (was CDA-raadslid) en Ton Raven (was 
fractievoorzitter van de Stadspartij). PvdA, VVD en DNA verdwijnen naar de oppositie.  
 
Sliedrecht – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) wordt wethouder in de nieuwe fusiegemeente Altena.  
Opvolger: de 64-jarige Piet Vat (SGP-ChristenUnie), voormalig wethouder in Molenwaard en Nieuw-
Lekkerland.  
 
Sliedrecht – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Hanny Visser (PRO Sliedrecht) wordt getroffen door een hartinfarct en is voorlopig vier weken uit de 
roulatie. Na een operatie in het ziekenhuis keert zij in de loop van het jaar weer terug in het college.  
 
Sluis – politiek – integriteit (1 wethouder)  
François Babijn (Lijst Babijn) moet opstappen nadat de coalitiepartijen met uitzondering van zijn 
eigen partij Lijst Babijn een motie van wantrouwen tegen hem indienen. De aanleiding is dat Babijn 
als lijsttrekker van Partij voor Zeeland bij de Statenverkiezingen zich meer bezighoudt met de 
provincie dan met de gemeente. Hij wilde het Statenlidmaatschap combineren met het 
wethouderschap; dat leverde alleen kritiek op van de oppositiepartijen. Dat hij vervolgens min of 
meer openlijk solliciteert naar de post van gedeputeerde doet hem de das om, ook omdat de collega-
wethouders vinden dat er bij Babijn geen ‘collegialiteit’ zou zijn. De situatie is onwerkbaar, aldus de 
drie coalitiefracties van CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang. Zij willen wel door met Lijst Babijn in 
de coalitie.  
Opvolgster: Rian de Feijter (Onafhankelijk West), voormalig raadslid in Terneuzen en voormalig DB-
lid in het waterschap.  
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Sluis – persoonlijk (1 wethouder)  
Chris van de Vijver (Nieuw Gemeentebelang) stopt ermee. Na vijf jaar is de energie op. “Als je merkt 
dat het steeds minder wordt, dan moet je tegen jezelf zeggen dat het genoeg is geweest”. 
Opvolgster: Marianne Poissonier-Dekker (fractievoorzitter Gemeentebelang).  
 
Smallingerland – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Eric ter Keurs (VVD) dient zijn ontslag in, nadat hij excuses heeft gemaakt voor de manier waarop hij 
half september, een week eerder, kritiek had gegeven op de ambtelijke organisatie. “Mijn 
opmerkingen hebben een precair proces niet geholpen. Ik dien dan ook mijn ontslag in.” De 
wethouder had in de raadsvergadering zijn eigen ambtenaren meermaals afgevallen door in het 
openbaar de kwaliteit van hun werk in twijfel te trekken. Opvolger: de 63-jarige Sipke Hoekstra, VVD-
fractievoorzitter in de raad van Smallingerland.  
 
Son en Breugel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) stapt op als wethouder. “Ik kom tot de conclusie 
dat het wethouderschap van Son en Breugel niet meer bij mij past”, schrijft hij in een verklaring. Hij 
komt in Son en Breugel “niet toe aan het werken aan een duurzame wereld en het strijden tegen de 
‘doe maar normaal’-cultuur die zoveel mensen weerhoudt van het laten zien van hun ware talenten 
en identiteit”. Van den Nieuwenhuijzen kan niet goed uit de voeten met de moeizame bestuurlijke 
verhoudingen in de Sonse raad.  
De beoogde opvolging door het Oirschotse PvdA-raadslid Raf Daenen gaat niet door omdat uit 
onderzoek blijkt dat er vraagtekens zijn bij de wijze waarop Daenen had aangestuurd op een vertrek 
bij zijn oud-werkgever Fontys, waar hij een terugkeergarantie had, terwijl hij als oud-wethouder in 
Oirschot na 2013 een wachtgeld kreeg.  
De drie coalitiepartijen vinden het vervolgens wenselijk gezien de grote ambities van coalitiepartijen 
Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks om twee opvolgers te benoemen: Paul van Liempd 
(PvdA/GroenLinks), voormalig PvdA-wethouder in Waalre en vice-voorzitter PvdA-Brabant, én Jos de 
Bruin (Dorpsvisie).  
 
Staphorst – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)  
Bert Krale (CDA) vertrekt als wethouder wanneer zijn partij uit de coalitie stapt. De fractie van het 
CDA heeft aangegeven niet langer vertrouwen te hebben in de huidige coalitie met SGP en 
ChristenUnie. "Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we 
ervan hadden gehoopt en verwacht. Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de 
gemeente Staphorst als geheel", schrijft CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker in een brief aan de 
gemeenteraad.  
De coalitie van SGP en ChristenUnie behoudt ondanks het vertrek van het CDA de meerderheid in de 
gemeenteraad. De portefeuille van Krale wordt in eerste instantie verdeeld over burgemeester 
Segers en wethouders Mulder en Mussche. 
Krale beschuldigt in een interview met dagblad de Stentor, aan het einde van het jaar, zijn oud-
collega Lucas Mulder (SGP) van vriendjespolitiek en het maken van afspraken achter de rug van 
andere collegeleden om. Burgemeester Theo Segers, die burgemeester wordt in Molenlanden, 
neemt een externe partij in de arm om de integriteit van het college van burgemeester en 
wethouders in Staphorst te onderzoeken.  
Geen opvolger.   
 
Steenbergen – coalitiebreuk - politiek (4 wethouders, 1 definitief als gevolg van keuze voor andere 
politieke werkkring)  
De VVD stapt uit de coalitie. Volgens fractievoorzitter Kees Gommeren zijn er geen afspraken te 
maken met GewoonLokaal! omdat zij te vaak van standpunt veranderen. Aanleiding is het dossier 
windturbines in de Karolinapolder bij Dinteloord. GewoonLokaal! en CDA gaan verder als 
minderheidscoalitie en vragen René Mol als informateur om een nieuwe coalitie te maken.  
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Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!), Esther Prent (Gewoon Lokaal!) en Koos Krook (CDA) fungeren 
als demissionaire wethouders in de minderheidscoalitie. Petra Lepolder (VVD) mag blijven als 
wethouder maar maakt tijdens de lopende formatiepoging voor een nieuwe coalitie de overstap naar 
Dongen waar zij VVD-wethouder Rolf Vullings opvolgt.  
Er komt een nieuwe coalitie van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA. Dat is de meest kansrijke 
combinatie, concludeert informateur René Mol. Er wordt een nieuw coalitieakkoord 2019-2022 
gepresenteerd. De drie demissionaire wethouders gaan door onder de nieuwe coalitie, Lepolder 
wordt opgevolgd door vicefractievoorzitter Willy Knop (Volkspartij).  
 
Stichtse Vecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Linda van Dort (GroenLinks) stapt op na afloop van het begrotingsdebat met voor GroenLinks relatief 
grote bezuinigingen op duurzaamheid. Van Dort wil geen nadere toelichting geven. In een verklaring 
via de gemeente gaf ze aan zich door diverse gebeurtenissen uit het verleden niet vrij te voelen open 
te zijn over de motieven voor haar vertrek. Van Dort kwam in 2014 in de gemeenteraad en werd een 
jaar later wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
Een half jaar geleden ontstond opschudding rond Van Dort na vermeende belangenverstrengeling 
rond een bouwproject aan de Zorgweteringlaan, waar ze tot voor kort zelf woonde. De plaatselijke 
politieke partij Lokaal Liberaal deed bij burgemeester Yvonne van Mastrigt daarover een melding van 
niet-integer handelen. Die concludeerde dat het optreden van Van Dort ‘uiterst ongelukkig’ was 
geweest, maar onvoldoende aanleiding om het vertrouwen in haar kwijt te raken. 
Het vertrek van Van Dort leidt tot een breuk in de coalitie. De collegepartijen CDA, VVD en PvdA zien 
te weinig basis om met GroenLinks nog verder door te gaan in het college. GroenLinks betreurt dit 
besluit en verklaart zich te willen blijven inzetten voor een klimaatbestendige gemeente en een 
duurzame economische ontwikkeling en sociale cohesie. VVD, PvdA en CDA vormen samen met 
Lokaal Liberaal een nieuwe coalitie, waardoor begin 2020 de in 2018 weggestuurde Frank van 
Liempd (Lokaal Liberaal) terugkeert als wethouder.  
Enkele maanden later blijkt dat Van Dort met bedreigingen te maken had.  
 
Súdwest-Fryslân – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Stella van Gent (PvdA) ziet haar wethouderschap eindigen. Vier wethouders hebben het vertrouwen 
in Van Gent opgezegd. CDA-wethouders Maarten Offinga en Gea Wielinga, VVD’er Mark de Man en 
Erik Faber (GroenLinks) hebben zich bij burgemeester Jannewietske de Vries gemeld met de 
boodschap dat ze niet verder willen met Van Gent. Het viertal vindt haar te wispelturig en 
onbetrouwbaar. Het vertrouwen in hun collega is verdwenen. De PvdA blijft daarentegen welkom in 
het verbond. De PvdA staat pal achter Van Gent en stapt per direct uit de coalitie: "Stella is de PvdA 
en de PvdA is Stella". 
Breekpunt in de grimmige samenwerking tussen de wethouders is een opgestart 
integriteitsonderzoek naar Van Gent. Zij wil samen met Empatec-directeur Harry de Wit een oud 
pand in Sneek kopen en splitsen - een zakelijke deal. Bureau Bing houdt de transactie kritisch tegen 
het licht. Van Gent zegt dat ze zelf op het onderzoek aangestuurd heeft. “Om elke schijn van 
belangenverstrengeling te voorkomen.’’ 
Volgens de PvdA is de dwingende bestuursstijl van wethouder Maarten Offinga een van de grootste 
problemen binnen het gemeentebestuur. Van Gent, verwijzend naar Offinga: “Je kunt de pleister af 
aftrekken – en die pleister ben ik dan – maar de wond blijft zitten.”  
Het aftreden van Stella van Gent (PvdA) en als gevolg daarvan het terugtrekken van de PvdA uit de 
coalitie blijft beperkt tot een wethouderscrisis. Het coalitieakkoord wordt ongewijzigd gecontinueerd 
terwijl D66 aanschuift. De FNP behoorde ook tot de kandidaten maar trekt zich om inhoudelijke 
redenen terug. Mirjam Bakker (D66), oud-wethouder in Súdwest-Fryslân, neemt de plaats van Van 
Gent in het college over. Uiteindelijk treedt in het nieuwe jaar een nieuw, gelijmd college aan waarin 
Van Gent is vervangen door Bakker terwijl Gea Wielinga (CDA), Maarten Offinga (CDA), Erik Faber 
(GroenLinks) en Mark de Man (VVD) zichzelf opvolgen.  
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Texel – persoonlijk (1 wethouder)  
Sander van Knippenberg (GroenLinks) stopt omdat hij goed vaderschap niet kan combineren met de 
aandacht voor zijn uitzonderlijk hoogbegaafde dochter die onderwijs volgt in Utrecht. Opvolger: Jaap 
Vlaming (raadslid GroenLinks).  
 
Teylingen – persoonlijk (1 wethouder)  
Bas Brekelmans (VVD) stopt omdat een nieuwe baby in zijn gezin extra zorgen geeft voor het vinden 
van balans tussen werk en privé. 'Het wethouderschap is geen acht tot vijf baan en als ik iets doe, wil 
ik dat ook graag goed doen', schrijft Brekelmans die al vijf jaar wethouder is. Om vervolgens te 
noteren: 'Met de komst van nog een klein mensje is dat voor mij eigenlijk niet meer te doen, vrees 
ik.' Opvolgster: Marlies Volten (VVD).  
 
Teylingen – persoonlijk (1 wethouder)  
Rob ten Boden (Trilokaal) stopt half december als wethouder. Hij heeft na anderhalf jaar de conclusie 
getrokken dat het wethouderschap niet bij hem past. Ook de gezondheidssituatie van zijn vrouw 
speelt een rol; hij wil er meer voor haar zijn.  
Opvolgster begin van het nieuwe jaar 2020: Heleen Hooij (Trilokaal), raadslid in Heemstede en ook 
oud-wethouder (2015-2018) in Heemstede.  
 
Tilburg – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Erik de Ridder (CDA) wordt in april watergraaf bij waterschap De Dommel. Als opvolger treedt aan 
Rolph Dols (CDA), wethouder uit Gilze Rijen. Hij krijgt een ontheffing van de gemeenteraad voor het 
woonplaatsvereiste; met uitzondering van de LST die tegen de benoeming stemt.  
 
Tubbergen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Roy de Witte (CDA) wordt gedeputeerde in Overijssel. Opvolgster: raadslid Hilde Berning-Everlo 
(CDA). 
 
Tytsjerksteradiel – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Rommert Dijk (FNP) stopt per 1 februari als wethouder in Tytsjerksteradiel. De baan als wethouder 
valt hem tegen. "Hy fielt him der net yn thús'', vertelt zijn partijgenoot Wijbe Postma die het woord 
voert over de kwestie. Het komt erop neer dat Dijk het werk simpelweg niet zo leuk vindt om te 
doen. Dijk trad na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar ‘fol entûsjasme’ aan als wethouder. Hij 
was daarvoor vier jaar raadslid. Opvolgster: Tytsy Willemsma (FNP), adviseur public affairs in Brussel 
voor SNN, daarvoor zes jaar wethouder in toenmalige gemeente Dongeradeel.  
 
Utrecht – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Victor Everhardt (D66) wordt door zijn partij voorgedragen als wethouder in Amsterdam als opvolger 
van de vanwege de ophef rond AEB, vuilverbrander van Amsterdam, opgestapte partijgenoot Udo 
Kock. Opvolger: Eelco Eerenberg, D66-wethouder in Enschede.  
 
Venray – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Carla Brugman (Venray Lokaal) wordt gedeputeerde in het extraparlementaire college van de 
provincie Limburg met gedeputeerden van CDA, VVD, Forum voor Democratie, lokale partij GBBL uit 
Landgraaf en GroenLinks, via Brugman. Als gevolg hiervan wordt Brugman uit GroenLinks gezet 
omdat het landelijke GroenLinks niet met Forum voor Democratie in een college wil. Opvolger: de 
61-jarige voormalig partijvoorzitter van Venray Lokaal, Cor Vervoort.  
 
Vlaardingen – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) wordt door de raad met ontslag gestuurd nadat duidelijk is 
geworden dat hij een woning verhuurt aan Roemeense arbeidsmigranten, terwijl het 
verkiezingsprogramma van ONS Vlaardingen vindt dat ‘er alles aan te doen om de verdere instroom 
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van Moelanders tegen te gaan’. Hoogendijk beriep zich erop dat hij bij zijn aantreden als wethouder 
de kwestie heeft aangekaart bij BING in het kader van onderzoek naar integriteitsrisico’s. ‘BING 
kwam in dat gesprek tot de conclusie dat de verhuur van dit appartement niet een nevenfunctie 
betreft en ook zag BING in deze verhuur geen risico op het vlak van integriteit’, aldus Hoogendijk.  
Na het vertrek van de SP in het najaar van 2018 verdwijnt nu ook ONS uit het college.  
Er komt een nieuw coalitieakkoord dat het door alle partijen in 2018 onderschreven raadsakkoord 
vervangt. CDA, D66, GroenLinks, VVD, fractie Kerkhof en VV2000/Leefbaar nemen plaats in de 
coalitie. De zes fracties hebben samen 19 van de 35 raadszetels. Vijf van de zes partijen leveren een 
wethouder. Fractie Kerkhof kiest voor een rol van volwaardige coalitiepartner zonder een wethouder 
te leveren. Drie wethouders gaan door als wethouder: Jacky Silos (CDA), Bart Bikkers (VVD) en Bart 
de Leede (GroenLinks).  
Ivana Somers-Gardenier (VV2000/LV) en Sebastiaan Nieuwland (D66) zijn nieuw en vervangen 
Arnout Hoekstra (SP) en Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen).  
 
Vlieland – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Rients Hoekstra (Nieuw Liberaal Vlieland) wordt vanwege ziekte in de zomer vervangen, en deze 
vervanging wordt in december voor een tweede periode verlengd. Tijdelijke opvolger: NLV-fractielid 
Dick Visser.  
 
Vlieland – einde interimschap (1 wethouder) 
Dick Visser stopt. Opvolger: de herstelde Rients Hoekstra (NLV) keert terug in het college.  
 
Vlieland – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder, want zelfde persoon)  
Rients Hoekstra (NLV) gaat in december voor de tweede keer met ziekteverlof. Opvolger voor een 
tweede keer van zestien weken: raadslid Dick Visser (NLV).  
 
Voorschoten – burgemeester (1 wethouder)  
Nanning Mol (VVD) wordt burgemeester van Laren. De beoogde opvolging door VVD-
fractievoorzitter Sjoerd van den Dool gaat niet, want de kandidaat heeft een probleempje bij zijn 
woning. Opvolger: VVD-raadslid Paul de Bruijn.  
 
Waalre – politiek - verstoorde verhoudingen (4 wethouders, 2 definitief) 
De vier wethouders laten weten dat ze vanwege verstoorde verhoudingen binnen de coalitie hun 
werk niet goed kunnen uitvoeren. Volgens de vier wethouders, Alexander van Holstein (CDA), Loek 
Kruip (VVD), Lianne Smit en Arno Uijlenhoet (beiden AWB/ZW14/GroenLinks) zijn de verschillen 
binnen de coalitiepartijen te groot.  
Keer op keer worden de wethouders tijdens de raadsvergaderingen aangevallen, niet alleen uit de 
oppositie maar ook uit de eigen partijen. De wethouders voelen weinig ‘ruimte en vertrouwen’ om 
het coalitieakkoord uit te voeren.  
Als gevolg daarvan stappen CDA en VVD uit de coalitie. De overgebleven coalitiepartijen AWB, ZW14 
en GroenLinks hebben daardoor geen meerderheid meer.  
De oplossing wordt een doorstart van de oude coalitie maar wel in afgeslankte vorm. De 
samenwerking gaat van vijf naar drie partijen. Groen Links wordt, buiten medeweten van 
fractievoorzitter Beuger, uit de coalitie gezet, maar wethouder Arno Uijlenhoet (GroenLinks) blijft in 
functie. De coalitie bestaat daarmee uit VVD, CDA en Aalst-Waalre-Belang (AW-B). Uijlenhoet en Smit 
zitten voortaan namens AW-B in het college.  
 
Waalwijk – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
John van den Hoven (Lokaal Belang) legt in december voor onbepaalde tijd zijn werkzaamheden 
neer. Dat doet hij op dringend medisch advies. Van den Hoven kampt met de nasleep van een 
verkeersongeluk in september. Van den Hoven volgt zichzelf op.  
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Waddinxveen – gezondheid (1 wethouder)  
Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) stopt er mee vanwege oververmoeidheid.  "Ik heb er twee 
maanden mee lopen worstelen of ik zou stoppen. Maar als je doorgaat, val je om en dat wil ik niet, 
ook niet voor mijn familie en vrienden. En dus heb ik geluisterd naar mijn lichaam." 
Opvolger: Martin Kraaijestein (PvdA/GroenLinks).  
 
Wageningen – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Anne Janssen (PvdA) gaat met zwangerschapsverlof. Tijdelijk opvolger: Arie-Willem Bijl (PvdA), 
voormalig wethouder in Almere en adviseur bij gebiedsontwikkelaar Over Morgen.  
 
Wageningen – persoonlijk (1 wethouder)  
Dennis Gudden (D66) stopt omdat hij op reis gaat voor enkele maanden naar Nieuw-Zeeland 
vanwege het werk van zijn vrouw. Opvolgster: Maud Hulshof, D66-fractievoorzitter in de raad. 
 
Westerveld – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder), coalitiebreuk (2 wethouders, 0 definitief)  
Wilfried de Jong (Progressief Westerveld), wethouder van buiten, dient zijn ontslag in vanwege een 
gebrek aan vertrouwen bij zijn partij, die bestaat uit twee kampen, GroenLinks en D66. De Jong was 
D66-raadslid in Assen. Hij hoopt dat zijn opvolger het lelieteeltdossier oppakt op de wijze die 
Progressief Westerveld voor ogen staat. De beoogde opvolger, fractievoorzitter Michiel van de 
Kasteelen geeft aan geen wethouder te willen worden.  
De verhoudingen verslechteren met als gevolg dat de twee andere coalitiepartijen DSSW-SW en 
Gemeentebelangen het vertrouwen opzeggen in de samenwerking met Progressief Westerveld. 
Progressief Westerveld is boos dat er een 'geheime' raadsbijeenkomst is geweest zonder Progressief 
Westerveld. Volgens de overige partijen in de raad is er geen sprake geweest van een geheime 
bijeenkomst. Fractievoorzitter Janny Mones van Gemeentebelangen zegt dat Progressief Westerveld 
niet was uitgenodigd, omdat zij een radiostilte in acht hadden genomen en over de crisis niets meer 
zouden zeggen. 
Een informateur, hoogleraar Bestuurskunde Michiel Herweijer, moet zich over de crisis buigen. Maar 
dit is volgens Progressief Westerveld niet meer nodig. Tijdens een extra raadsvergadering, op 
aanvraag van Progressief Westerveld, heeft de partij aangegeven niet meer te willen samenwerken 
met de coalitiegenoten. Wat hen betreft gaat de informateur kijken naar een compleet nieuwe 
coalitie. 
Herweijer adviseert het formeren van een nieuw college met hulp van de oppositie. Alle fracties met 
uitzondering van Progressief Westerveld kunnen zich vinden in de conclusies van de informateur. 
Herweijer krijgt daarop de opdracht om een nieuw college te formeren.  
Er komt een nieuw college met de VVD. Klaas Smidt keert namens de VVD terug als wethouder en 
neemt de positie van Wilfried de Jong over. Het doorstartende nieuwe college bestaat verder uit 
Jelle de Haas (Gemeentebelangen) en Henk Doeven (DSSW-SW).  
 
Westerwolde – gezondheid (1 wethouder)  
Harrie Brunen (Gemeentebelangen) stopt na een anderhalf jaar want het wethouderschap trekt een 
te zware wissel op zijn gezondheid. “Het is een veeleisende functie met diverse zware dossiers 
waarbij het lastig is de juiste balans te vinden”. Kort voor zijn vertrek kreeg Brunen van 
oppositiepartij CDA een motie van treurnis die geen meerderheid haalde. De reden was het 
afvalstoffenbeleid voor de nieuwe gemeente, de wijze waarop afval wordt ingezameld en verwerkt. 
Te veel aannames en te veel onduidelijkheden in het beleid van de wethouder, zo luidde de kritiek.  
Opvolger: raadslid Henk van der Goot (Gemeentebelangen). 
 
Westland – politiek – breuk met fractie (1 wethouder)  
Karin Zwinkels-de Jong (CDA) stopt ermee. De CDA-wethouder heeft de Westlandse burgemeester 
Bouke Arends laten weten per direct op te stappen. Als reden voor haar vertrek geeft de wethouder 
aan dat in de afgelopen periode een onoverkomelijk verschil van inzicht is ontstaan met haar fractie 
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over uiteenlopende onderwerpen. Het besluit valt wethouder Zwinkels erg zwaar. ‘Jarenlang heb ik 
mij met hart en ziel ingezet voor een sterker en mooier Westland. Helaas heb ik moeten constateren 
dat er te veel verschil van inzicht is tussen de fractie van CDA Westland en mijzelf over de te varen 
koers’, meldt zij in een persbericht van haar partij. Aan mediapartner WOS laat Zwinkels weten dat 
de verschillen vooral zitten in de tuinbouwonderwerpen. Denk hierbij aan de 
tijdelijke arbeidsmigrantenhuisvesting. Zwinkels heeft er altijd voor gepleit om dat niet bij de 
tuinders zelf te laten plaatsvinden om situaties als uitbuiting te voorkomen. Het CDA zou daar 
inmiddels anders over denken. 
Opvolger: Albert Abee, wethouder in Lansingerland (CDA).  
 
Westvoorne – politiek - breuk eigen fractie (1 wethouder)  
Marja Roza-de Pijper (VVD) stopt vanwege een voortdurend verschil van inzicht met haar fractie over 
tal van onderwerpen. Zij was voorheen wethouder in Hellevoetsluis. Opvolger: Henk de Graad (VVD), 
voormalig VVD-wethouder in Nissewaard.  
 
Winterswijk – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 2 definitief)  
De coalitie van CDA en Winterswijks Belang (WB) komt ten val vanwege verstoorde verhoudingen. In 
de raadsvergadering van 31 januari gaat het mis op het onderwerp duurzaamheid. Fractievoorzitter 
Tannemaat van WB noemt wethouder Wim Elferdink (CDA) en fractievoorzitter Wim Wassink (CDA) 
leugenaars. CDA-wethouder Saris en het CDA storen zich al langer aan het respectloze optreden van 
WB. Het resultaat: het CDA zegt het vertrouwen op in de samenwerking met WB.  
Het CDA stelt de andere fracties voor om op zoek te gaan ‘naar een nieuwe, stabiele en werkbare 
coalitie’.  
Het CDA, met zeven zetels de grootste partij in Winterswijk, denkt een akkoord te hebben met de 
VVD voor een nieuwe coalitie, maar de liberalen kiezen het pad van WB, GroenLinks en PvdA. 
Daardoor staat het CDA, de grote winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, aan de kant. 
Elferdink besluit na de breuk met WB te stoppen als wethouder en ook Ilse Saris is definitief 
wethouder af.  
Zeventien dagen na de val van het college is er een nieuw college met Wim Aalderink (Winterswijks 
Belang), Inge Klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA) met een 
nieuw coalitieakkoord met als titel ‘Winterswijk wint’.   
 
Zaanstad – politiek – breuk eigen fractie (2 wethouders, 1 definitief), coalitiebreuk (5 wethouders, 0 
definitief)  
Gerard Ram (VVD) en Hans Krieger (VVD) stappen op. Zij doen dat nadat de VVD twee van de zes 
leden uit de fractie heeft gezet en daarmee verliest de coalitie zijn meerderheid. De raadsleden 
Marianne de Boer en Simone van Otterloo hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin zij 
klagen over de koers van de VVD, die te veel naar links zou afbuigen.  
Maar hun kritiek op wethouder Ram was veel harder. Zij zetten hem neer als een man die dreigt en 
manipuleert en soms dronken in de auto stapt. De beide raadsleden stappen uit de fractie; de vier 
overgebleven VVD-raadsleden nemen afstand van de brief en noemen de inhoud lasterlijk en 
verwerpelijk.  
Door de breuk in de VVD-fractie raakt de coalitie van VVD, PvdA, Rosa, D66, CDA en ChristenUnie zijn 
meerderheid kwijt. De overige wethouders blijven demissionair op hun post.  
Gedurende de zomer vinden er formatiegesprekken plaats met GroenLinks, VVD, Partij voor de 
Dieren, Denk en SP.  
In het najaar komt er na een formatie onder leiding van de voormalige Amsterdamse burgemeester 
Job Cohen en de Leidse bestuurskundige Geerten Bogaard een nieuwe coalitie met VVD, D66, PvdA, 
CDA, ROSA, ChristenUnie en GroenLinks als nieuweling. Sanna Munnikendam (D66), Songul Mutluer 
(PvdA), Gerard Slegers (CDA), Natasja Groothuismink (ROSA), Rita Noordzij (ChristenUnie) en Hans 
Krieger (VVD) keren terug. Wessel Breunesse (GroenLinks) komt in de plaats van Gerard Ram (VVD).  
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Zaanstad – politiek – gebrekkige informatievoorziening (1 wethouder)  
Sanna Munnikendam (D66) treedt af ondanks dat ze in korte tijd twee keer een motie van wantrouwen 
overleefde. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat iedere volgende stap die ik zou zetten, mij weer op een 
motie van wantrouwen zou komen te staan.’ 
Als cultuurwethouder heeft Munnikendam (D66) zich de afgelopen jaren ingezet voor een nieuw 
museum dat in het centrum van Zaandam moet komen. Dit dossier leverde haar veel problemen en 
twee moties van wantrouwen op. Zes weken voor haar aftreden stelde de Partij voor Ouderen en 
Veiligheid (POV) in een eerste motie van wantrouwen, die alleen werd gesteund door de PVV, dat de 
wethouder de gemeenteraad met regelmaat weigerde te informeren over lopende zaken. 
Een week voor haar aftreden wilde de gehele oppositie Munnikendam wegsturen; dit keer naar 
aanleiding van het onjuist informeren over de plek voor het nieuwe Museum Holland. De 
wethouder zou gezegd hebben dat ze niet wist wat de mogelijke locaties waren, maar uit onderzoek 
medio 2018 bleek dat de opties wel al bekend zijn. In een brief aan de raad schrijft ze dat een 
inhoudelijk debat over het nieuwe museum niet meer gevoerd kan worden. Het onderwerp is te veel 
gepolariseerd geraakt, concludeert Munnikendam.  
Haar partij, D66, zegt onderdeel te willen blijven van de coalitie en daardoor treedt in januari 2020 
als opvolgster aan: de voormalige Velsense wethouder Annette Baerveldt (D66) die in Velsen blijft 
wonen.  
 
Zevenaar – politiek – falende projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Anita van Loon (Lokaal Belang) stopt per direct. Zevenaar kampt met een miljoenentekort voor onder 
meer de jeugdzorg. Van Loon is verantwoordelijk voor jeugdzorg en de wmo. Van Loon zegt 
“onvoldoende steun te voelen” van coalitie en oppositie om de tekorten aan te pakken. Van Loon 
had een deel van haar portefeuille al overgedragen aan college-wethouder Hans Winters. SP en VVD 
bereidden een motie van wantrouwen voor omdat Van Loon niet voor haar taak berekend zou zijn.  
Met instemming van de fractie Lokaal Belang wordt besloten in september (twee maanden later dus) 
om geen opvolger aan te wijzen.  
 
Zutphen – zwangerschapsverlof (1 wethouder)  
Annelies de Jonge gaat na de zomervakantie met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Geen 
specifieke vervanger waarna De Jonge zichzelf opvolgt.  
 
Zwijndrecht – burgemeester (1 wethouder)  
Jolanda de Witte wordt burgemeester van Albrandswaard. Opvolger: Ronald de Meij (D66), directeur 
Publieke Gezondheid in Zeeland voor de GGD Zeeland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

42 

JAAROVERZICHT 2020 (2e volle jaar)  
 
Aalsmeer – burgemeester (1 wethouder)  
Robbert Jan van Duijn (CDA) wordt burgemeester van Nieuwkoop. Opvolger: CDA-raadslid Bart 
Kabout.  
 
Alblasserdam – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Dorien Zandvliet (PvdA) wordt onwel tijdens een collegevergadering en na consultatie en in overleg 
met de huisarts heeft zij besloten volledig rust te nemen en daarna te werken aan haar herstel. Haar 
portefeuille wordt tijdens haar afwezigheid verdeeld over de collegeleden. Daarna wordt een tijdelijk 
opvolger benoemd: Kees Jongmans (PvdA).  
 
Albrandswaard – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Bas Boender (Leefbaar) neemt ontslag. Hij stopt als wethouder omdat hij zich minder thuis voelt bij 
het politieke debat dan hij vooraf had ingeschat. Opvolger: Ronald Schneider, oud-wethouder van 
Leefbaar Rotterdam.  
 
Alkmaar – gezondheid/bedreiging (1 wethouder)  
Marcel van Zon (CDA) met zich ziek omdat hij kampt met een burn-out. Aan het einde van het jaar 
meldt Van Zon in het Noord-Hollands Dagblad dat hij thuis zit omdat hij afgelopen zomer op straat in 
elkaar is geslagen op klaarlichte dag door een onbekende aanvaller. Volgens Van Zon was de aanval 
politiek gemotiveerd. Hij weet niet wie de dader is omdat hij geen duidelijk signalement heeft.  
Opvolger na melding burn-out: Robert te Beest, CDA-fractievoorzitter en raadslid in Velsen en 
voormalig wethouder in Velsen.  
 
Alphen aan den Rijn – gezondheid (1 wethouder)  
Leo Maat (GroenLinks) stopt, na een hersenbloeding, per direct vanwege gezondheidsredenen. De 
afgelopen maanden lag Maat onder vuur. Zijn cultuurplannen werden in oktober 2019 ‘vaag en 
onduidelijk’ genoemd, zijn ideeën voor een andere afvalinzameling oogstten in hetzelfde jaar ook 
veel kritiek. GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen is verrast door het plotselinge vertrek van 
Maat. Opvolger: Erik van Zuylen, raadslid voor GroenLinks in de raad van Alphen aan den Rijn, en 
werkzaam als fractiemedewerker van GroenLinks bij Provinciale Staten Zuid-Holland.  
 
Altena – persoonlijk (1 wethouder)  
Peter van der Ven (Altena Lokaal) vindt het als 71-jarige dat hij lang genoeg wethouder is in de 
nieuwe fusiegemeente, waarbij hij vanaf het begin heeft aangegeven het wethouderschap slechts 
tijdelijk te willen vervullen. Opvolger: Shah Sheikkariem, voormalig wethouder in Aalburg.  
 
Ameland – politiek – breuk in coalitie (2 wethouders, 1 definitief) 
Raadslid Irma Marinus (PvdA) stapt uit haar partij en daarmee verliest de coalitie van PvdA (1 zetel) 
en Ameland Eén (5 zetels) de meerderheid. De coalitie komt daardoor ten val maar wethouder Ellen 
Bruins Slot (PvdA) blijft ondanks het ontbreken van steun van haar eigen fractie, met steun van 
Ameland Eén op haar plek. De voltallige oppositie eist het vertrek van Bruins Slot omdat de PvdA niet 
meer in de coalitie zit. De reuring die dat geeft, leidt ertoe dat beide wethouders Ellen Bruins Slot 
(PvdA) en Theo Faber (Ameland Eén) opstappen. Er komt een nieuwe coalitie van Ameland Eén, 
Algemeen Belang Ameland en VVD. Theo Faber (Ameland Eén) wordt opnieuw wethouder. 
Raadsnestor Pieter IJnsen wordt wethouder namens Algemeen Belang Ameland.  
 
Amsterdam – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Simone Kukenheim (D66) is in verband met een lichamelijke aandoening zes weken afwezig. De 
overige collegeleden namen tijdens die afwezigheid haar portefeuille waar.  
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Amsterdam – burgemeester (1 wethouder)  
Sharon Dijksma (PvdA) wordt burgemeester van Utrecht. Opvolger: voormalig raadslid Egbert de 
Vries, die in januari 2021 wordt benoemd.  
 
Appingedam – herindeling (2 wethouders)   
Annalies Usmany-Dallinga (Gemeentebelangen) en Lea van der Tuin (CDA) worden demissionair als 
gevolg van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, een samenvoeging van 
Appingedam, Delfzijl en Loppersum per 1 januari 2021.  
 
Asten – gezondheid (1 wethouder)  
Theo Martens (65, CDA) stopt vanwege gezondheidsredenen. Zijn oogafwijking hindert hem steeds 
meer bij het lezen van alle stukken. Opvolger: CDA-raadslid John Bankers.  
 
Baarn – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)   
Theo Stroo (D66) is per 1 januari 2020 teruggetreden. Stroo was sinds vijf jaar wethouder en hield 
zich bezig met theater De Speeldoos. De verbouwing of verhuizing van het theater is al enige tijd een 
heikel punt. Volgens Stroo is de reden voor zijn stoppen dat hij naar eigen zeggen niet de invulling 
aan zijn werk kan geven zoals hij dat zou willen. Opvolger: Hugo Prakke (D66, uit Utrechtse 
Heuvelrug).  
 
Barneveld – persoonlijk (1 wethouder)  
Aart de Kruijf (SGP) kondigt in de zomer aan dat hij om persoonlijke redenen per 1 oktober vertrekt. 
Het is tijd na vijftien jaar wethouderschap om met pensioen te gaan aldus De Kruijf die het najaar 68 
jaar hoopt te worden. Opvolger: het Gelderse SGP-Statenlid en voormalig raadslid in Barneveld, 
Bennie Wijnne (60).  
 
Beek – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Hub Hodzelmans (CDA) legt zijn werk per direct tijdelijk neer. Hij heeft last van hartritmestoornissen 
en moet een medische ingreep ondergaan. Collega Ralph Diederen (CDA) neemt taken van 
Hodzelmans waar, waaronder Grote Projecten. Later wordt er een interim-opvolger benoemd, die als 
een soort uitbreiding van het college als wethouder wordt toegevoegd om de taken van Hodzelmans 
waar te nemen: raadslid Rob Schwillens (CDA).  
 
Beemster – gezondheid (1 wethouder)  
Dick Butter (VVD) gaat met ziekteverlof. Voor een periode van 16 weken wordt de voormalige 
Bergense wethouder Jan Houtenbos (VVD) zijn tijdelijke opvolger. Per 1 september gaat Butter, 
herstellende van darmkanker, voor twintig uur weer aan de slag. Houtenbos blijft, naar verwachting 
tot 1 december, voor 12 uur per week wethouder.  
 
Beemster – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Jan Houtenbos (VVD) wordt wethouder in Koggenland. Opvolger: Dick Butter (VVD).  
 
Bergeijk – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Manon Theuws (VVD) legt haar werkzaamheden in april tijdelijk neer vanwege ziekte. In november 
wordt bekend dat zij in ieder geval tot maart 2021 uit de running blijft. Opvolger: Marko van Dalen, 
ex-wethouder in Bladel en Reusel-de Mierden, voorlopig voor 16 weken, wordt in het najaar 
gevraagd om tijdelijke vervanger te blijven zolang Theuws herstelt.  
 
Bergen Lb – gezondheid (1 wethouder)  
De 65-jarige Lia Roefs (Progressieve Kombinatie) stopt vanwege gezondheidsredenen, zo meldt zij 
begin september. Roefs was in 1994 de eerste vrouwelijke wethouder van Bergen. Opvolgster: PK-
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raadslid Claudia Ponjee, die ervaring heeft als raadslid voor PK en werkt als ambtenaar bij de 
gemeenten Druten en Wijchen.  
 
Bergen op Zoom – politiek – projectverantwoordelijkheid, coalitiebreuk, benoeming burgemeester – 
(5 wethouders, 3 definitief, 1 burgemeester)  
Annette Stinenbosch (CDA) neemt per direct ontslag. Aanleiding: de aanpak en afwikkeling van het 
dossier zwembad De Schelp waarbij technische en financiële tegenvallers naar voren komen. Er zijn 
meerdere wethouders bij dit dossier betrokken, maar Stinenbosch is van mening dat zij voor de 
aanpak ervan politiek verantwoordelijk is en neemt daarom ontslag.  
Het vinden van een nieuwe meerderheidscoalitie blijkt een onbegaanbaar pad, vooral omdat het niet 
meer botert tussen GBWP en VVD. Coalitie- en oppositiepartijen staan vervolgens lijnrecht tegenover 
elkaar, terwijl de gemeente worstelt met een enorme schuldenlast, sinds 2019 is Bergen op Zoom 
ruim twintig miljoen extra in het rood geschoten, bij een schuld van circa 260 miljoen. De 
belangrijkste oorzaak voor het grote tekort: de uitgaven in het sociaal domein. Bovendien is er de 
wens om te werken aan een verbetering van de bestuurscultuur. Complicerende factor: Evert Weys 
(GBWP) wordt alsnog burgemeester van Hilvarenbeek, nadat de aanvankelijke kandidaat Maarten 
van den Donk zich heeft teruggetrokken.  
Ad Verbogt, informateur van het college in 2018, en voormalig wethouder en raadslid Arjan van der 
Weegen (GBWP) organiseren in deze ingewikkelde context een zakencollege dat een raadsbreed 
focusakkoord gaat uitvoeren. Andrew Harijgens (GroenLinks) moet daardoor opstappen, want alleen 
de twee grootste partijen krijgen in het nieuwe college een eigen wethouder: Patrick van der Velden 
(GBWP) en Barry Jacobs (VVD). De drie nieuwe wethouders van buiten worden: Mignon van der 
Zwan-Brasser, Petra Koenders en Jeroen de Lange. Alle wethouders zijn geselecteerd op hun band 
met Bergen op Zoom en nemen op persoonlijke titel plaats in het nieuwe college. Opmerkelijk: 
vanwege de financiële situatie gaan de wethouders allemaal parttime aan de slag zodat zij ruimte 
overhouden voor hun eigen bedrijf.  
In het najaar bepleit GBWP voor een zesde wethouder als oliemannetje omdat elke partij alleen 
maar met zichzelf bezig is, maar dat is niet succesvol.  
 
Bernheze – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Peter van Boekel (CDA) blijkt twee maanden afwezig te zijn geweest. De gemeenteraad is daarover 
niet geïnformeerd. Collegeleden nemen taken waar tot Van Boekel zelf terugkeert.  
 
Berkelland – persoonlijk (1 wethouder)  
Marijke van Haaren (CDA) legt haar functie per 31 december neer, gedwongen door privé-
omstandigheden, zo zegt zij aan het einde van de raadsvergadering van 15 december 2020. 
Opvolgster benoemd in het nieuwe jaar 2021: Gerda ter Denge (CDA).  
 
Best – burgemeester (1 wethouder)  
Wilma van der Rijt (CDA) wordt burgemeester in Brunssum. Opvolgster: de Eerselse oud-wethouder 
Ria van der Hamsvoord-Huijbers (CDA) uit het naburige Wintelre. 
 
Beuningen – politiek - coalitiebreuk (3 wethouders, 2 definitief) 
Beuningen Nu & Morgen (BN&M) beëindigt per direct de samenwerking met coalitiepartijen CDA en 
VVD omdat partij geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking met de coalitiepartners. Volgens 
BN&M hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Beuningen een sterke coalitie nodig, 
waar wilskracht en vertrouwen van afstralen. ‘Onderlinge cohesie, samenwerking en vertrouwen zijn 
de belangrijkste voorwaarden om een succes te maken van het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma’, schrijft de partij. Er komt een nieuwe coalitie van Beuningen Nu & Morgen 
(BN&M) met GroenLinks, D66 en PvdA. Piet de Klein gaat door als wethouder voor BN&M. Henk 
Plaizier (VVD) en Pim van Teffelen (CDA) verdwijnen van het toneel en worden vervangen door Frans 
Houben (GroenLinks), Hans Driessen (D66) en Sijmen Versluijs (PvdA). 
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Blaricum – uitbreiding (0 wethouders)  
DAB sluit zich aan bij de coalitie. De bij de verkiezingen van 2018 nieuw aangetreden lokale partij 
levert geen wethouder maar wordt wel collegepartij.  
 
Bodegraven-Reeuwijk – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder)  
Robèrt Smits (GroenLinks) treedt per direct terug na overleg met zijn fractie. Volgens de gemeente 
zijn de stijgende uitgaven voor de jeugdzorg en het besef dat hij niet in staat is geweest het tij te 
keren de aanleiding voor het vertrek van Smits. Smits was als lijsttrekker in 2018 verantwoordelijk 
voor de grootste verkiezingszege ooit van GroenLinks in Bodegraven-Reeuwijk.  
Opvolger: Odd Wagner uit Heemskerk, voormalig wethouder in Heemskerk en in Den Helder.  
 
Borne – persoonlijk (1 wethouder)  
Herman Mulder (CDA) stopt na tien jaar wethouderschap. "De reden om nu te stoppen en niet pas in 
maart 2022, heeft persoonlijke redenen. Daarnaast gun ik het mijn opvolger om zich het vak eigen te 
kunnen maken om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons prachtige Borne." Opvolger: 
CDA’er Arno Spekschoor (54) uit Vorden, tot 2018 wethouder in Bronckhorst.  
 
Boxtel – herindeling (4 wethouders)  
Peter van de Wiel (Combinatie 95), Eric van den Broek (SP), Maruska Lestrade-Brouwer (D66) en 
Herman van Wanrooij (INbox) worden demissionair als gevolg van de herindelingsverkiezingen: 
Boxtel krijgt een deel van Haaren toegevoegd per 1 januari 2021. Zowel Van de Wiel als Van 
Wanrooij kondigen aan definitief te stoppen met de politiek.  
 
Brummen – persoonlijk (1 wethouder)  
Eef van Ooijen (PvdA) stopt als wethouder om persoonlijke redenen. Opvolgster: voormalig 
Brummens PvdA-raadslid Cathy Sjerps, die sinds 2010 werkzaam is als docent Rechten aan de 
Hogeschool Windesheim.  
 
Bunnik – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Erika Spil (P21) vertrekt met onmiddellijke ingang omdat zij onvoldoende resultaat bereikt in het 
samenspel tussen Raad, griffie en college. Binnen P21 rommelde het flink, er stapten eerder in het 
jaar drie raadsleden op die vervolgens verder gingen als Bunniks Belang. Een dag later wordt bekend 
dat Spil de nieuwe GroenLinks wethouder wordt in Voorschoten als opvolgster van de opgestapte 
Monique Lamers, deze vertrok omdat zij onvoldoende resultaat bereikte. 
Opvolger: Paul Heijmerink (P21) die lange tijd fractievoorzitter was voor P21.  
Tegelijkertijd wordt het college uitgebreid want P21 en De Liberalen zoeken een derde, ervaren 
wethouder die goed bekend is met de bestuurlijke gremia en opgaven in de provincie Utrecht. 
Daardoor wordt Jocko Rensen wethouder. Rensen was PvdA-wethouder in Houten en wethouder-
van-buiten in Montfoort.  
 
Capelle – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) is tijdelijk vanwege gezondheidsklachten uit de running. Taken 
worden door de collegeleden overgenomen totdat Hartnagel terugkeert.  
 
Coevorden – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Jan Zwiers (Belangen Buitengebied Coevorden) wordt directeur per 1 maart 2020 van FC Emmen. 
Opvolger: De 52-jarige Steven Stegen, RTV Drenthe-verslaggever die na 19 jaar RTV Drenthe de 
journalistiek inruilt voor de politiek.  
 
Cuijk – persoonlijk (1 wethouder)  
Gerard Stoffels (ABC) gaat na tien jaar wethouderschap met pensioen. Opvolger: David Sölez (ABC). 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

46 

 
Culemborg – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder) 
Simon Buwalda (CDA), als wethouder van buiten afkomstig uit Zaltbommel, heeft zijn ontslag 
ingediend. Als reden geeft hij op dat er opnieuw tekorten zijn ontstaan binnen de (jeugd)zorg. 
‘Recent is opnieuw een extra financieel tekort ontstaan binnen WMO/Jeugd’, schrijft Buwalda in zijn 
ontslagbrief. ‘Ik zie geen andere keuze dan hieruit de politieke consequentie te trekken door mijn 
ontslag in te dienen.’  
De nieuwe wethouder hoeft geen lid van een politieke partij te zijn. Hij moet ook het 
raadsprogramma Ruimte voor de Stad en de samenwerking met de zeven fracties onderschrijven. Hij 
moet vooral alle ins en outs van het zogenoemde sociale domein kennen, aldus de vacature op de 
site van de gemeente Culemborg. Bovendien is het lidmaatschap van een politieke partij voor de 
raad geen vereiste.  
Opvolgster: de voormalige Noord-Hollandse PvdA-gedeputeerde Sascha Baggerman.  
 
De Wolden – persoonlijk (1 wethouder)  
Jan van ’t Zand (Gemeentebelangen) stopt als wethouder per 1 januari 2021 en gaat met pensioen. 
Opvolger, geïnstalleerd op 16 december 2020: Egbert van Dijk (voormalig wethouder in Meppel en 
sinds 9 maanden lid van Gemeentebelangen, woonachtig in Ruinen).  
 
Delfzijl – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
IJzebrand Rijzebol (CDA) wordt opvolger van Patrick Brouns als gedeputeerde in de provincie 
Groningen. CDA stelt voor geen opvolger aan te wijzen, want dat is te kort voor de herindeling van de 
gemeente met Appingedam en Loppersum. Het college van B en W volgt dat voorstel en besluit om 
de portefeuille van Rijzebol te verdelen over de andere drie wethouders en de burgemeester.  
 
Delfzijl – herindelingsverkiezingen (3 wethouders) 
Meindert Joostens (ChristenUnie), Jan Menninga (Fractie 2014) en Hans Ronde (VVD) worden 
demissionair door de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, die per 1 
januari 2021 ontstaat door de fusie van Appingedam, Delfzijl en Loppersum.  
 
Den Haag – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
De 45-jarige Boudewijn Revis (VVD), architect van het college in 2018 en het nieuwe college na het 
vertrek van de Hart voor Den Haag-wethouders De Mos en Guernaoui, vertrekt. Hij wordt directeur 
terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Opvolger: VVD-Tweede Kamerlid en voormalig 
Haags raadslid Anne Mulder.  
 
Den Helder – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder, 0 definitief)   
De Seniorenpartij stapt uit de Helderse coalitie en zegt het vertrouwen op in de eigen wethouder 
Remco Duijnker. De coalitie behoudt haar meerderheid maar gaat terug van 22 naar 20 zetels op 31 
raadszetels. Beter voor Den Helder, de grootste coalitiefractie, is juist blij met Duijnker. De 
Seniorenpartij vindt dat Duijnker weinig tot niets voor de senioren in Den Helder tot stand heeft 
gebracht.  
Duinker blijft wethouder maar stapt daartoe over naar Beter voor Den Helder. Hij levert in ruil voor 
deze oplossing, op verzoek van de coalitie, een deel van zijn salaris in. Volgens CDA-fractievoorzitter 
Harmen Krul was het een ontzettend lastig dilemma: "Wij vinden dat een wethouder niet zonder 
partij kan functioneren en de ridderlijke weg zou zijn geweest om op te stappen, maar wij gaan daar 
niet over." 
 
Drechterland – persoonlijk (1 wethouder)  
Dirk te Grotenhuis (CDA) stopt na 15 jaar wethouderschap. Hij vindt het na ‘vijftien fantastische 
jaren’ goed om te stoppen. Opvolgster: de 37-jarige Simone Visser-Botman (CDA).  
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Druten – persoonlijk (1 wethouder)  
Michel Lepoutre (Kernachtig Druten) kondigt in de raadsvergadering aan dat hij na veertien jaar 
ontslag neemt. Hij stopt in maart 2020. Hoewel de 65-jarige wethouder al een tijdje met het idee 
speelt om te stoppen, kwam de aankondiging als een verrassing voor de raad. 'Ik kan een heel 
emotioneel verhaal vertellen, maar het is mooi geweest', stelt Lepoutre.  
Opvolger: Willy Brink (Kernachtig Druten), die Lepoutre eerder verving tijdens diens ziekteverlof.  
 
Druten – persoonlijk (1 wethouder)  
Sjef van Elk (Dorpslijst Puiflijk/Druten Zuid) stopt na de begrotingsbehandeling in november als 
wethouder. Hij vindt het na bijna vijftien jaar als wethouder mooi geweest. Opvolger: Gérard de 
Wildt, raadslid van Dorpslijst Horssen.  
 
Ede – politiek – integriteit (1 wethouder)  
Willemien Vreugdenhil (CDA) stapt op nadat zij zich als wethouder heeft bemoeid met de baan van 
de ambtenaar met wie ze sinds eind 2019 een relatie heeft. “Willemien heeft onlangs bij 
de gemeentesecretaris/directieraad aandacht gevraagd voor de positie van haar partner binnen 
de gemeentelijke organisatie’’, aldus Elze Bent, voorzitter van CDA Ede. “Dat had ze niet mogen 
doen. Ze heeft haar excuses hierover uitgesproken en aangegeven dat ze niet zo had moeten 
handelen. Een bestuurder moet te allen tijde boven iedere twijfel verheven zijn.’’  
Volgens Vreugdenhil was er nog een reden voor haar vertrek: sinds het uitbreken van de coronacrisis 
is haar draaglast fors toegenomen. “Als alleenstaande moeder van vier kinderen, die plotsklaps 
volledig thuiskwamen, het intensiveren in crisisstand van het wethouderschap, maken dat ik mij 
genoodzaakt voel, om keuzes te maken.”  
Opvolger: de 28-jarige CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans.  
 
Ede – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Hester Veltman (VVD) legt werkzaamheden tijdelijk neer in verband met haar gezondheid. Er is 
speekselklierkanker bij haar geconstateerd. De overige collegeleden nemen de werkzaamheden over. 
In de loop van 2021 keert Veltman terug op haar plek in het college als haar eigen opvolgster.  
 
Ede – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Lex Hoefsloot (GroenLinks) verlaat de Edese politiek. Na 2,5 jaar zich “met hart en ziel’’ te hebben 
ingezet, is de wethouder samen met de fractie van GroenLinks tot de conclusie gekomen dat zijn stijl 
en werkwijze niet voldoende aansluiten op die van de fractie en die van de Edese raad. Volgens de 
fractie is “politieke effectiviteit om de doelen te bereiken daardoor niet voldoende gewaarborgd”.  
Opvolger: Geert Ritsema, voorzitter van de GroenLinks-afdeling Amsterdam-Oost, woonachtig in 
Amsterdam, tevens voormalig wethouder, tot 2018, in Arnhem.  
 
Eemnes – persoonlijk (1 wethouder)  
Sven Lankreijer (PvdA) stopt er mee want met twee wethouders is de druk te hoog: ‘De kwaliteit 
staat te zeer onder (tijds)druk’. In 2019 was gepoogd om de coalitie uit te breiden maar daarvoor 
was geen meerderheid in de raad.  
Opvolgster: Wilma de Boer-Leijsma (PvdA), Statenlid in Utrecht, wat ze opgeeft, en voormalig PvdA-
fractievoorzitter in Eemnes (2010-2019). Eemnes heeft daarmee voor het eerst sinds 2012 weer een 
vrouwelijke wethouder.  
 
Eindhoven – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Marcel Oosterveer (VVD) moet, zo meldt hij begin september, rust nemen zodat zijn ogen kunnen 
herstellen van een operatie omdat zijn netvlies losliet. Oosterveer verwacht eind oktober terug te 
keren. Zijn taken als wethouder financiën worden door het college overgenomen. In november 
wordt gemeld dat Oosterveer meer tijd nodig heeft voor herstel. Aanvankelijk neemt collega-
wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) de taken van Oosterveer waar. Maar in december wordt VVD-
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fractievoorzitter Joost de Jong (VVD) voor een periode van 16 weken geïnstalleerd als tijdelijke 
vervanger van Oosterveer.  
 
Ermelo – politiek – breuk met burgemeester (1 wethouder, 0 definitief)  
Leo van der Velden (SGP) krijgt een aanvaring met burgemeester André Baars en verschijnt twee 
maanden lang niet op het werk. Begin september keert Van der Velden terug. Het voltallige college 
vergadert achter gesloten deur en zal later vertellen of alles weer koek en ei is. In het najaar blijkt uit 
een rapport van prof. Paul Frissen dat de burgemeester zich ‘belerend’ opstelt richting wethouders 
en ‘een dominante bestuursstijl’ hanteert. Burgemeester Baars besluit daarom zijn ontslag in te 
dienen.  
 
Geertruidenberg – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders, 1 definitief)  
John van Vugt (Keerpunt ’74) dient zijn ontslag in nadat de coalitiepartijen Morgen! en Lokaal+ mee 
dreigen te gaan met een motie van wantrouwen van D66 en VVD. Van Vugt had zich kritisch 
uitgelaten over het naleven van de coronaregels. Keerpunt ’74 trekt daarop de stekker uit de coalitie. 
Ook het CDA stapt uit de coalitie. Volgens Keerpunt ’74-fractievoorzitter Albert Smit heeft er een 
afrekening plaatsgevonden jegens Keerpunt ’74, de grote winnaar van de raadsverkiezingen in 2018. 
Een nieuwe meerderheidscoalitie formeren zit er niet in.  
Er wordt gekozen voor een vorm van een zakencollege waarbij de drie overige wethouders door 
kunnen gaan: Kevin van Oort (Morgen!), Adriaan de Jongh (CDA) en Mike Hofkens (Lokaal+). “Hen 
treft geen blaam”, stelt Eric van Oosterhout (Keerpunt ‘74) in BN De Stem. “We willen geen extra 
wethouders met wachtgeldregelingen.” “Een nieuwe coalitie vormen doet nu te veel pijn”, meent 
Minie van de Weerd (Morgen!). “Die coalitie kan nooit aan een meerderheid komen. Het is niet meer 
aan elkaar te plakken.” Per onderwerp moet naar draagvlak worden gezocht. “We geven de 
burgemeester en drie wethouders de gelegenheid om meerderheden te vinden”, stelt Bert van den 
Kieboom (Lokaal+). Berrie Broeders (CDA) zit op dezelfde lijn. “We hebben een daadkrachtig en 
stabiel bestuur nodig. Zeker omdat de gevolgen van corona nog over ons heen komen en de 
jeugdzorg veel geld gaat kosten.” 
 
Geldrop-Mierlo – politiek – breuk met fractie (1 wethouder, 0 definitief) 
Rob van Otterdijk (GroenLinks) breekt met zijn GroenLinks-fractie. Hij wijst een verzoeningspoging 
van de provinciale GroenLinks-fractie af. De reden voor de breuk: de driekoppige GroenLinks-fractie 
stapt uit de coalitie omdat zij zich te veel in een keurslijf gedwongen ziet. De coalitie van DGG, DPM 
en CDA – drie bestuurderspartijen volgens de GroenLinks-fractie – houdt een krappe meerderheid 
van 13 op 25 zetels. De GroenLinks-fractie vindt Van Otterdijk de beste wethouder.  
Van Otterdijk blijft aan als onafhankelijk wethouder, met instemming van de coalitiepartijen.  
 
Gemert-Bakel – persoonlijk (1 wethouder)  
Miranda de Ruiter-van Hoof (CDA) stopt om persoonlijke redenen. “Laten we het erop houden dat ik 
nu thuis nodig ben en dat ik daar nu ook wil zijn. Het is een keimoeilijk besluit geweest, maar hoezeer 
ik het de afgelopen tijd ook heb geprobeerd: het valt gewoon niet te combineren.” In een brief aan 
de gemeenteraad schrijf De Ruiter: “Het wethouderschap is geen baan die je voor de helft kan doen 
en dat wil ik ook niet. Ik heb het zes jaar met veel plezier gedaan, maar ik heb het gevoel dat dit nu 
de beste keus is.” 
 
Gennep – persoonlijk (1 wethouder)  
Peter Lucassen (SP) stopt in de zomer. Hij bereikte in december de pensioengerechtigde leeftijd en 
kampte vorig jaar ook met hartklachten. “Die twee zaken hebben mij doen besluiten het rustiger aan 
te gaan doen. Daarom leg ik mijn taak als wethouder neer”, aldus Lucassen, die gedurende zes jaar 
Genneps wethouderschap in Nijmegen is blijven wonen, in een verklaring.  
Opvolger: SP-raadslid Rob Janssen.  
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Goes – burgemeester (1 wethouder)  
Derk Alssema (CDA), 33 jaar, wordt burgemeester van Gilze en Rijen. Opvolger: de 29-jarige Joost de 
Goffau, voormalig algemeen bestuurslid van het CDJA in Zeeland.  
 
Goirle – gezondheid (1 wethouder)  
Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle) treedt af vanwege gezondheidsredenen, terwijl er politieke 
problemen zijn met het functioneren van de wethouder waardoor de coalitie onder druk staat.  
Opvolgster: Liselot Franssen (fractievoorzitter Lijst Riel Goirle).  
 
Grave – politiek – breuk in coalitie (3 wethouders, 1 definitief)  
De coalitie klapt uit elkaar vanwege een conflict over de herindeling tot de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk. Het CDA wil niet meer meewerken aan een zelfstandig Grave. “Het is niet realistisch, een 
geïsoleerde gemeente Grave is onverstandig”, zegt CDA-fractievoorzitter Alex van Megen. Volgens 
LPG-fractievoorzitter Astrid Bannink is een zelfstandig Grave het beste voor alle inwoners. Zij verwijt 
het CDA een schending van het bestuursakkoord waarin de afspraak staat dat LPG en CDA in de 
huidige periode 2018-2022 geen voorstellen zullen steunen die betrekking hebben op de 
vorming/herindeling tot één Land van Cuijk. “Er is een vertrouwensbreuk ontstaan en een 
bestuurlijke samenwerking met het CDA is niet meer mogelijk’, concludeert Bannink.  
Ben Peters (CDA) stapt op. Er komt een nieuwe coalitie van LPG en VVD, gesteund door Keerpunt 
2010. Nieuwe wethouder wordt: Theo Lemmen (VVD) uit Escharen. Rick Joosten (LPG) en Anja 
Henisch (LPG) gaan door als wethouder.  
 
Grave – gezondheid (1 wethouder)  
Rick Joosten (Lokale Partij Grave) is al enige maanden ziek wanneer eind augustus bekend wordt dat 
de voormalige Venrayse wethouder, de 65-jarige Ike Busser op 1 september tot zijn opvolger wordt 
benoemd.  
 
Groningen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), 34 jaar en wethouder sinds 2014, verlaat na dertien jaar de 
Groningse gemeentepolitiek. Hij wordt landelijk programmadirecteur ‘Geweld hoort nergens thuis’, 
van de ministeries van Justitie en VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
waardoor hij moet verhuizen naar het westen.  
Opvolgster: Tweede Kamerlid Isabella Diks (GroenLinks), tevens voormalig wethouder in 
Leeuwarden.  
 
Gulpen-Wittem – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 2 definitief)   
De coalitie van Balans en PRO komt ten val nadat Balans het vertrouwen opzegt in PRO. 
Fractievoorzitter Frans Derksen van Balans heeft de coalitie opgeblazen, omdat PRO volgens hem 
dinsdagmiddag achter zijn rug om een persbericht de wereld in heeft geslingerd waarin PRO aankaart 
op zoek te gaan naar een extra politieke partner om de coalitie te verbreden.  
Samen bezaten PRO en Balans 7 zetels in de 15-koppige gemeenteraad. De coalitie is haar 
meerderheid kwijtgeraakt, nadat raadslid Ineke van der Laan in oktober 2019 uit de PRO-fractie 
stapte. 
Er komt een nieuwe coalitie gevormd door CDA, Balans, Fractie Franssen en Fractie Van der Laan. 
Met nog anderhalf jaar te gaan tot de raadsverkiezingen komt er geen drastisch nieuw beleid, ook 
omdat Gulpen-Wittem krap bij kas zit. Als gevolg van de breuk eindigt het wethouderschap voor 
Marion van der Kleij en Guido Houben (beiden PRO). Opvolgers zijn: Jos Hendriks (CDA) en Piet 
Franssen (Fractie Franssen). Jos Last (Balans en Fractie van der Laan) wordt opnieuw wethouder.  
 
Haaren – herindeling (4 wethouders)   
Carine Blom-Kerstens (Progressief 96), Martin Vromans (CDA), Adrienne Verschuren (Progressief 96) 
en Harry van Hal (CDA) worden demissionair als gevolg van herindelingsverkiezingen. Haaren wordt 
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opgeheven als zelfstandige gemeente, per 1 januari 2021, en verdeeld over Boxtel, Oisterwijk en 
Vught. Ook gaat een deel naar Tilburg.  
 
Haarlem – persoonlijk (1 wethouder)  
Merijn Snoek (CDA), verantwoordelijk voor financiën, stapt op, zo heeft hij per email aan de raad 
bekend gemaakt. Snoek geeft aan dat het tijd is om zijn plek af te staan iemand met frisse energie. 
Snoek was 12,5 actief in de gemeentepolitiek. Hij is wethouder sinds 2014. Opvolger: het in Haarlem 
woonachtige Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) die bezig is zijn tweede termijn als Kamerlid af te 
ronden.  
 
Haarlem – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Jur Botter (D66) legt tijdelijk om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden neer. Hij keert na een 
paar weken ziekteverlof volledig hersteld te zijn.  
 
Haarlemmermeer – burgemeester (1 wethouder)  
Ap Reinders (HAP) wordt burgemeester van Stichtse Vecht. Opvolger: HAP-fractievoorzitter Johan 
Rip.  
 
Harlingen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Hein Kuiken (PvdA) wordt opvolger van Sjoerd Feitsma (PvdA) in Leeuwarden die is gestopt vanwege 
een overstap naar het platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Opvolger: 
voormalig PvdA-raadslid Erik de Groot.  
 
Heemskerk – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Marieke van Dijk (D66) stapt in een Zoom-raadsvergadering op omdat een ruime meerderheid van de 
raad tegen de verhoging van de ozb heeft gestemd. “We hebben een goede begroting ingediend’’, 
zegt Van Dijk in de digitale vergadering. “U trekt het werk van het college en de ambtenaren in 
twijfel, met name twee partijen. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veranderde 
begroting.’’ Haar taken worden verdeeld over de overige collegeleden. Er komt dus geen opvolger. 
 
Heerenveen – burgemeester (1 wethouder)  
De 41-jarige Hans Broekhuizen (CDA) wordt na 6,5 jaar wethouderschap burgemeester van 
Twenterand. De Overijsselse gemeente had een bijzondere selectieprocedure. Zo moesten 
kandidaten eerst een potje dammen tegen de sportwethouder, schrijft de krant Tubantia. Later 
moest Broekhuizen onder meer een nieuwjaarsspeech schrijven en vertellen hoe hij zou reageren als 
er ineens een cameraploeg voor de deur zou staan. Hij slaagde ‘met vlag en wimpel’ voor de tests, 
aldus de krant. Opvolgster: het 42-jarige CDA-raadslid Hedwich Rinkes.  
 
Heerlen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Frank Simons (Ouderenpartij Heerlen) wordt raadsgriffier in Simpelveld.  
Opvolger: OPH-raadslid Loek Damen, voormalig wethouder van 2002-2006 en raadslid vanaf 1983, 
en later vanaf 2006.  
 
Heiloo – politiek – breuk in eigen fractie (1 wethouder) 
Fred Dellemijn (Heiloo 2000) stapt met onmiddellijke ingang op nadat zijn partij enkele minuten 
eerder de coalitie heeft verlaten. Aanleiding: de coalitie is de meerderheid kwijt omdat oud-
Heiloo2000-fractievoorzitter Konijn is overgestapt naar oppositiepartij Heiloo Lokaal. Geen opvolger. 
Portefeuille van Dellemijn wordt verdeeld onder de overige collegeleden.   
 
Helmond – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) heeft corona opgelopen. Hij blijft thuis, zijn taken worden door zijn 
collega’s waargenomen. 
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Hendrik Ido Ambacht – einde interimschap (1 wethouder)  
Patrick van der Giessen (CDA) stopt omdat Steven van Die (CDA) na ruim zeven maanden ziekteverlof 
weer volledig terugkeert als wethouder sociaal domein, onderwijs en sport.  
 
Het Hogeland – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Hammannus Blok (ChristenUnie) treedt af vanwege een miljoenentegenvaller voor de bouw van de 
multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum. De raad had veel kritiek op het proces rondom 
het project. Er was een tekort van 9,3 miljoen euro voor het gebouw waarin twee scholen, een 
verzorgingshuis, kinderopvang en een sporthal zouden komen. Ook voelde de raad zich niet goed bij 
het proces betrokken. Opvolger: het 59-jarige raadslid Theo de Vries uit Leens in Het Hogeland.  
 
Heumen – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders, 1 definitief) 
Leo Bosland (GroenLinks) wordt weggestuurd nadat CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf het 
vertrouwen in coalitiepartner GroenLinks en wethouder Leo Bosland opzegt. Het ontbreekt aan 
vertrouwen in een inhoudelijke samenwerking. Na deze verklaring geven Maarten Schoenaker (CDA), 
René Waas (VVD) en Frank Eetgerink (D66) hun functie op. Leo Bosland overweegt een vertrek maar 
wil het verloop van de raadsvergadering afwachten. Op voorstel van Harry Smeets (VVD) wordt tegen 
Schoenaker en Bosland een motie van wantrouwen ingediend. Nul raadsleden stemmen voor het 
vertrek van Schoenaker, dertien voor het vertrek van Bosland. Na deze stemming blijven Schoenaker, 
Waas en Eetgerink op hun post. Bosland gaat zich beraden maar wanneer de raad duidelijk maakt 
dat hij kan kiezen tussen zelf opstappen of een ontslagbesluit, kiest hij eieren voor zijn geld en 
vertrekt. Opvolgster: Ans Stunnenberg (PvdA).  
 
Hillegom – burgemeester (1 wethouder)  
Fred van Trigt (CDA) wordt burgemeester van Zoeterwoude. Het college van Hillegom gaat na zijn 
vertrek verder zonder vervanger; de taken van Van Trigt worden overgenomen door de drie 
wethouders die overblijven en door burgemeester Arie van Ek.  
 
Hilvarenbeek – persoonlijk (1 wethouder)  
Guus van der Put (partijloos) legt per direct om persoonlijke redenen het wethouderschap neer. 
Taken worden voorlopig onder de andere collegeleden verdeeld. Er komt een open 
sollicitatieprocedure, zoals na de raadsverkiezingen in 2018 voor alle drie de wethoudersposten. 
Opvolger: de voormalige Somerense wethouder Leon van de Moosdijk.  
 
Hilversum – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Jan Kastje (GroenLinks) legt zijn taken neer. Het college is verrast en betreurt zijn besluit. Na tien jaar 
ervaart Kastje afnemende steun om zijn ambities waar te maken: ‘Zowel voor mijzelf als voor 
Hilversum is dat niet goed. Ik treed daarom terug als wethouder van Hilversum. In het pijnlijke besef 
dat ik mijn collega’s verlaat in een moeilijke tijd.’ Directe aanleiding: de afnemende steun voor zijn 
voorstel voor een klimaatneutraal raadshuis. De raad was uitermate kritisch op het plan van Kastje 
om het raadhuis te verduurzamen, maar ook op hoe dat plan tot stand was gekomen. Zelfs zijn eigen 
partij steunde een amendement van de VVD waardoor het plaatsen van een warmtepomp op de 
lange baan werd geschoven.  
Opvolger: Bart Heller (GroenLinks), inwoner van Hilversum, voormalig wethouder in de jaren ’90 in 
Hilversum en ex-gedeputeerde van Noord-Holland.  
 
Hilversum – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Wimar Jaeger (D66) stopt omdat het tijd is voor een nieuwe horizon. Tevens stelt hij dat het 
wethouderschap een te zware wissel heeft getrokken op zijn privéleven. Jaeger doelt onder meer op 
telefonische bedreigingen aan hem en scheldkanonnades op social media aan hem en zijn 
familieleden. Uit welke hoek de bedreigingen komen wil Jaeger niet zeggen. Hij deed aangifte in 2019 
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en de politie heeft de zaak nog in onderzoek. Op de publieke tribune van het raadhuis in Hilversum 
kwam het in september tot een handgemeen tussen tegenstanders van Jaeger en zijn familie. Dat 
gebeurde tijdens het debat met de gemeenteraad over de uitkomsten van een integriteitsonderzoek 
naar de wethouder.  
Opvolger: Gerard Kuijpers, oud-wethouder van Zandvoort.  
 
Hoogeveen – politiek – verstoorde verhoudingen (4 wethouders, 4 definitief)  
De tussentijds aangetreden Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stapt al na negen maanden op. 
De overige drie wethouders willen blijven tot groot onbegrip van de oppositie. Aanleiding van de 
crisis: het CDA had er geen vertrouwen meer in dat het huidige college de financiële problemen kan 
oplossen. Het CDA stoort zich aan de suggestie dat Hoogeveen aan de rand van de afgrond staat 
‘omdat er in het verleden geld over de balk is gegooid’. Het gehavende college verzoekt de raad om 
een externe verkenner in te stellen die na de zomer met ‘een breed gedragen en nieuw 
collegeakkoord moet komen’.  
De raad laat twee informateurs/verkenners onderzoek doen naar de mogelijkheid van een 
zakencollege of minderheidscollege. De huidige wethouders blijven op hun post, maar enkele dagen 
later stapt Erwin Slomp (Gemeentebelangen) per direct op.  
Om de politieke, bestuurlijke en financiële crisis te bezweren stapt Hoogeveen over op een 
zakencollege met vier nieuwe wethouders. Volgens de beide informateurs, Johan Baltes en Sandra 
Korthuis, is dat de wens van bijna de gehele raad. Behalve een zakencollege met vier nieuwe 
wethouders moet de gemeente een sluitende meerjarenbegroting voor elkaar boksen. Hoogeveen 
verkeert in financieel zwaar weer en moet de komende jaren miljoenen ‘vinden’ om de tekorten weg 
te werken. 
Er komt een zakencollege met de volgende wethouders: Jan Zwiers, die na zeven maanden algemeen 
directeur bij FC Emmen, overstapt naar Hoogeveen waar de oud-wethouder van Coevorden niet op 
de winkel hoeft te passen. Janita Tabak, voormalig wethouder (2011-2014) in Kampen, Overijssel, en 
nu raadslid in Kampen. Werner ten Kate, wethouder van 2007-2013 in Lansingerland en vijf jaar 
waarnemend burgemeester in Giessenlanden en op voor zijn benoeming tot wethouder werkzaam 
als programmamanager energie bij de Provincie Drenthe. Derk Reneman, die wethouder was in 
Haarlemmermeer (2014-2019), momenteel in te huren als bestuurder. 
De demissionaire wethouders Erik Giethoorn (CDA) en Gert Vos (ChristenUnie) nemen na de 
benoeming van het zakencollege op 8 oktober 2020 afscheid.  
 
Horst aan de Maas – burgemeester (1 wethouder)  
Bob Vostermans (CDA) wordt burgemeester van Beesel. Opvolger: CDA-Statenlid en voormalig 
raadslid in Horst aan de Maas, de 39-jarige Rudy Tegels.  
 
Houten – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Jana Smith (ChristenUnie), verantwoordelijk voor gezondheid, zorg en welzijn, jeugd en kunst en 
cultuur neemt per direct ontslag.  
Een week eerder was er een aanvaring tussen de wethouder en de raad over de Sociale Koers, een 
nota die onder haar verantwoordelijkheid in samenwerking met ambtenaren, maatschappelijke 
partners en inwoners tot stand was gekomen. Na een langdurige en pittige vergadering werd de 
wethouder verzocht haar huiswerk opnieuw te doen en met een plan te komen waarin de kaders, 
doelstellingen en de te maken financiële keuzes beter zijn omlijnd. Smith constateert na de 
raadsvergadering dat er te weinig politieke steun is voor haar werkzaamheden als wethouder en 
treedt af.  
Opvolger: de 54-jarige Jan Overweg (ChristenUnie) uit Elst, voormalig wethouder in Leusden (2014-
2018) en als landelijk projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkzaam bij 
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie voor het 
ministerie van VWS.  
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Houten – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Herman Geerdes (VVD) stopt na tien jaar wethouderschap. Hij gaat per 1 mei aan de slag als adviseur 
bij Dietz Strategie & Communicatie in Utrecht. Opvolger: Sander Bos, wethouder in West Maas en 
Waal.  
 
Hulst – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Jean-Paul Hageman (Algemeen Belang Groot Hulst) loopt in oktober 2020 een coronabesmetting op, 
evenals de rest van het college en een aantal raadsleden. In 2021 blijft Hageman vier maanden extra 
uit de running omdat hij onvoldoende is hersteld. Per 17 mei 2021 keert Hageman terug van 
ziekteverlof.  
 
IJsselstein – burgemeester (1 wethouder)  
Bernd Roks (VVD) wordt burgemeester in Halderberge. Opvolgster: het voormalige Utrechtse VVD-
raadslid Eveline Schell, die al zeven jaar in IJsselstein woont.  
 
Kapelle – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder)   
Evert Damen (CDA) stapt op. Hij wijt dat aan zijn gezondheid en de politiek bestuurlijke verhoudingen 
binnen de gemeente. ‘Het zou meer moeten gaan om inhoud en gezamenlijke inzet en minder om 
het politieke spel”, aldus Damen die vorig jaar enige tijd wegens ziekte afwezig was en toe vervangen 
werd door Siwart Mackintosh (CDA) die opvolger wordt van de opgestapte Damen.  
 
Koggenland – burgemeester (1 wethouder)  
Caroline van de Pol (VVD) wordt burgemeester van Terschelling. Opvolger: Jan Houtenbos (VVD), 
tijdelijk wethouder voor 12 uur in Beemster en raadslid Rosalien van Dolder (VVD).  
 
Landerd – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Moritz Böhmer (Progressief Landerd) stopt omdat hij per 1 augustus 2020 manager wordt bij de 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Hij vindt dat er aanleiding is om deze stap te maken nadat 
de keuze is gemaakt voor het samengaan van Landerd met Uden tot een nieuwe gemeente 
Maashorst.  
Opvolger: de voormalige wethouder van de voormalige gemeente Veghel, de 67-jarige Riny van 
Rinsum.  
 
Landerd – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Ben Brands (Maashorst Vooruit) wordt in het weekend voor Kerst met Corona opgenomen in het 
ziekenhuis. Er worden geen mededelingen gedaan over de ernst van de aandoening. De portefeuille 
van Brands wordt tijdelijk overgenomen door collega Hans Vereijken.  
 
Landsmeer – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)   
Richard Quakernaat (VVD) stapt in januari op na een unaniem aangenomen motie van treurnis, 
ingediend tijdens de raadsvergadering van 19 december 2019 door D66 en ook gesteund door de 
VVD. Volgens de raad voerde de wethouder slecht uit wat hem werd opgedragen. Quakernaat 
beloofde beterschap maar besluit een maand later toch de handdoek te gooien.  
De procedure voor een nieuwe wethouder was in 2018 een gezamenlijke procedure door de raad. En 
ook nu draagt de gemeenteraad in gezamenlijkheid de nieuwe wethouder voor.  
Opvolger: Erik Heinrich, voormalig wethouder in Renkum (2004-2018).  
 
Lansingerland – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Albert Abee (CDA) wordt CDA-wethouder in Westland als opvolger van de opgestapte CDA-
wethouder Karin Zwinkels. Opvolger: Jan-Willem van den Beukel (CDA), seniormanager bij 
PriceWaterhouseCoopers en inwoner van Lansingerland.  
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Laren – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)    
Karin van Hunnik (Larens Behoud), wethouder sociaal domein, stopt per direct. In haar ontslagbrief 
laat ze weten dat ze 'de afgelopen week naar aanleiding van recente gebeurtenissen' over haar 
wethouderschap heeft nagedacht. Ze schrijft dat: "Het voor mij nogmaals duidelijk werd dat er sinds 
mijn benoeming tot wethouder niet alleen zaken waren gerealiseerd, mijn ervaring in de te vervullen 
rol is gegroeid, maar zich tevens scherp heeft afgetekend wat in de huidige setting haalbaar is." 
Opvolger: Jan van den Dungen, voormalig wethouder in en uit Eemnes.  
 
Leeuwarden – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder)  
Harwil van Gelder (PAL/GroenLinks) neemt ontslag. Hij was verantwoordelijk voor de omvorming van 
de WMO maar kreeg op zijn plannen en werkwijze. Ruim een jaar geleden werden zijn plannen 
afgekeurd door de raad. Vanaf dat moment moest hij de raad iedere twee weken informeren over de 
vorderingen. Hij overleefde dit keer een motie van wantrouwen, maar twee collegepartijen, CDA en 
D66, twijfelden of zij deze motie zouden steunen. Zij deden dat niet, maar het leidde er wel toe dat 
Van Gelder in zijn ontslagbrief aan burgemeester Sybrand Buma constateert dat er in de coalitie 
“onvoldoende draagvlak is voor mij om effectief als bestuurder te kunnen opereren.”  
Opvolger: Bert Wassink, burgemeester in Terschelling die begin januari heeft aangegeven zich niet 
herbenoembaar te stellen voor een tweede termijn. Hij was griffier en gemeentesecretaris in 
Veendam en raadslid en wethouder in Aa en Hunze.  
 
Leeuwarden – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Sjoerd Feitsma (PvdA), de langstzittende wethouder in de Friese hoofdstad, stopt want hij wordt 
directeur van het Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. 
Feitsma is wethouder sinds 2014.  
Opvolger: Hein Kuiken, PvdA-wethouder in Harlingen.  
 
Leidschendam-Voorburg – uitbreiding (0 wethouders)  
GroenLinks gaat in Leidschendam-Voorburg meebesturen. GroenLinkser Floor Kist wordt wethouder 
voor Wonen, Welzijn en WMO. De coalitie van CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie-SGP had slechts een 
meerderheid van een zetel in de raad. De gemaakte coalitieafspraken blijven onveranderd. 'Met de 
toetreding van GroenLinks tot de bestaande coalitie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor deze 
en andere maatregelen die nodig zijn om onze gemeente verstandig door de coronatijd te leiden', 
aldus een verklaring van de coalitiepartijen.  
 
Lelystad – politiek – verstoorde verhoudingen /overlijden (5 wethouders, 4 definitief) 
Elly van Wageningen (ChristenUnie) dreigt een motie van wantrouwen wegens het niet-informeren 
van de raad over de uitbreiding van de afvalstort te krijgen maar Inwonerspartij Lelystad kondigt aan 
het begin van de bewuste raadsvergadering aan uit de coalitie te stappen en voor de oppositie te 
kiezen.  
De aanleiding is de impact waardoor de Inwonerspartij zegt niet meer de belangen van de stad en de 
inwoners in de coalitie te kunnen behartigen. Van Wageningen zou wethouder Rentenaar 
(Inwonerspartij) hebben willen verwijten dat deze als eerstverantwoordelijke de informatie over de 
stortplaats niet zou hebben gedeeld.  
Leefbaar Lelystad kondigt een motie tot ontslag van Rentenaar aan omdat zijn positie onduidelijk is. 
Vervolgens biedt Van Wageningen haar ontslag aan en trekt de ChristenUnie zich terug uit de 
coalitie.  
Rentenaar die thuis herstelt vanwege een hartinfarct neemt niet lang daarna ontslag omdat zijn 
partij zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. ‘Ik zag er naar uit om na mijn ziekteverlof terug te 
keren als wethouder’, schrijft hij in zijn ontslagbrief aan de gemeenteraad. Zover komt het niet, want 
de Inwonerspartij is enkele weken geleden uit de coalitie gestapt. ‘Hierbij is het gebruikelijk dat je 
daar als wethouder de consequentie aan verbindt om op te stappen’, concludeert Rentenaar. 
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VVD, PvdA, SP en D66 gaan verder als minderheidscoalitie en willen zoveel mogelijk samenwerken 
met de andere partijen in de raad op basis van inhoud en gaan op zoek naar een extra wethouder. 
Na enkele maanden zoeken, informeren en formeren komt er een nieuw college met een groot 
aantal partijen, waaronder Leefbaar, Inwonerspartij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen. Als 
gevolg daarvan eindigt ook het wethouderschap van D66-wethouder Peter Schot.  
Behalve Janneke Sparreboom (VVD), die doorgaat, komen Jack Schoone (Leefbaar Lelystad), Luc 
Baaten (Inwonerspartij) en Madelon van Noort (Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen) op de 
wethoudersstoelen. John van den Heuvel (SP) overlijdt kort daarvoor waardoor de SP op zoek moet 
naar een nieuwe kandidaat. Opvolger van Van den Heuvel wordt de 29-jarige David de Vreede, 
voorzitter van de SP in Almere en oprichter en directeur van een bedrijf in de luchtzuiveringstechniek 
en tevens voorzitter van het Expertisecentrum Asbest & Vezels. Hij wil SP-voorzitter blijven in 
Almere.  
 
Loppersum – herindeling (3 wethouders)  
Bé Schollema (PvdA & GroenLinks), Pier Prins (CDA) en Rudi Slager (ChristenUnie) worden 
demissionair vanwege de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Eemsdelta, 
waardoor Appingedam, Delfzijl en Loppersum ophouden te bestaan als zelfstandige gemeente.  
 
Maastricht – politiek – coalitiebreuk (1 wethouder)  
Mara de Graaf (SP) dient haar ontslag in en haar partij stapt uit de coalitie omdat het stadsbestuur te 
veel bezuinigt op de zorg. De VVD wil alleen op zorg besparen, GroenLinks en SP niet. De 
bezuinigingsvoorstellen zijn voor De Graaf onacceptabel.  
We hebben met groeiende verbazing gekeken naar de keuze van het college, die botst met de 
kernwaarden van onze partij,” zegt SP-fractievoorzitter Ariane Schut. „Hiermee heeft het college 
gekozen om niet te gaan voor een sociale stad. Mara heeft haar portefeuille met veel eer en geweten 
vertegenwoordigd en de belangen voor alle Maastrichtenaren behartigd. Daar zijn wij haar zeer 
erkentelijk voor.” 
De coalitie houdt een ruime meerderheid ondanks het vertrek van de SP, maar na de zomer komt er 
toch een nieuwe wethouder: de partijloze Anita Bastiaans wordt voorgedragen door CDA, Senioren 
Partij Maastricht, GroenLinks, D66 en VVD. Bastiaans was leidinggevende en manager in de zorg en 
publieke sector.  
 
Meerssen – einde interimschap (1 wethouder)  
Remco Vertommen (PGM Het Origineel) wordt voor een tweede periode van drie maanden 
benoemd tot vervanger van Luc Volders (PGM Het Origineel), die is ziek nadat hij in september 2019 
is getroffen door een hersenbloeding. Na de zomer dient Volders formeel zijn ontslag in en eindigt 
het interimschap van Vertommen, want er wordt besloten dat er geen definitieve vervanger voor 
Volders nodig is.  
 
Meerssen – politiek – breuk met raad (3 wethouders, 3 definitief)  
Jan Gulikers (Brug-M), Paul Sanders (Kijk!) en Marly Heusschen (CDA) stappen op als de 
gemeenteraad een motie van wantrouwen heeft ingediend.  
Aanleiding was een eerdere weigering door de wethouders een motie uit te voeren die een 
meerderheid van de gemeenteraad een week eerder had aangenomen. In die motie eiste de raad het 
maken van een begroting zonder te koersen op een door de wethouders gewenste herindeling met 
Maastricht. De raad wil hooguit ambtelijke samenwerking met de grote buur. Maar volgens de 
wethouders heeft de gemeente Maastricht de deur dicht gegooid voor ambtelijke samenwerking en 
dus was er sprake van een nieuwe situatie.  
Een raadsmeerderheid toont geen genade. Wethouder Jan Gulikers sprak over het vereffenen van 
openstaande rekeningen en rancune door raadsleden. CDA-wethouder Marly Heusschen, mede door 
haar eigen partij weggestuurd, noemde de hang naar zelfstandigheid van de gemeente een "idee-
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fixe". Wethouder Paul Sanders zei dat de raad een financiële, ambtelijke en bestuurlijke crisis heeft 
veroorzaakt. De wethouders noemen een herindeling, waartegen de raad zich verzet, onvermijdelijk. 
Het wegsturen van de wethouders leidt er volgens Gulikers toe, dat straks het achtste college sinds 
2007 in vier raadsperiodes aantreedt waarbinnen tussentijds ook nog de nodige 
wethouderswisselingen plaatsvonden. "Het ontbreken van politieke bestuurskracht wordt vanavond 
bewezen", zei hij. 
In november worden op initiatief van Lokaal DNA, CDA, Kijk! en Focus twee nieuwe wethouders 
geïnstalleerd: oud-wethouder van Roermond, Gerard IJff en oud-waterschapsbestuurder Rein 
Dupont uit Oostrum. De wethouders-van-buiten moeten zorgen voor bestuurlijke rust.  
De vier fracties werken sinds ruim drie weken aan het maken van een sluitende begroting en zijn op 
zoek gegaan naar nieuwe wethouders. Eerder werd al bekend dat de vier de principiële keuze 
hadden gemaakt om te kiezen voor wethouders van buitenaf. Daarmee wilden ze de rust 
terugbrengen in de Meerssense politiek. 
 
Meppel – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Roelof Pieter Koning (VVD) keert terug naar Rijkswaterstaat. Na zes jaar wethouderschap wordt hij 
districtshoofd voor Drenthe en Groningen van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de 
bereikbaarheid van Noord-Nederland. Opvolger: het 26-jarige VVD-raadslid Robin van Ulzen.  
 
Midden Delfland – overlijden (1 wethouder)  
Hans Horlings (CDA) overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Opvolger: de 60-jarige Frank ten 
Have, voormalig wethouder in Voorschoten in de jaren ’90.  
 
Midden-Drenthe – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) 
Anique Snijders (VVD) neemt ontslag vanwege fouten die zijn gemaakt rondom de aanleg van de 
rotonde langs de A28 en bij de geluidsmuur in Spier. “Een lastige beslissing die ik met pijn in het hart 
heb gemaakt”, zegt Snijders. “In het debat van afgelopen donderdag heb ik verantwoordelijk 
genomen voor de gang van zaken rondom de entree van Beilen. Ik heb mijn excuses aangeboden 
voor het feit dat ik de raad onvoldoende in dat proces heb meegenomen. Door het verloop van het 
debat en de gesprekken die daarna zijn gevoerd, voel ik geen goede basis meer om verder te gaan als 
wethouder.” 
Opvolger: Jan Batelaan (VVD) uit Zuidbroek, DB-lid van het Waterschap Hunze en Aa’s, voormalig 
wethouder in Menterwolde.  
 
Moerdijk – persoonlijk (1 wethouder)  
Thomas Zwiers (VVD), die te maken heeft met enkele lastige hoofdpijndossiers, waaronder de 
kostenoverschrijding op de begraafplaats Zevenbergen, stopt er na zes jaar mee. De 40-jarige 
wethouder is toe aan een nieuwe uitdaging en begint een adviesbureau op het gebied van ‘publieke 
sector en zorg’ en wordt daarmee zelfstandig ondernemer. 
Opvolger: VVD-fractievoorzitter Danny Dingemans, die voor een dag in de week docent sociale 
wetenschappen aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg zou willen blijven.  
 
Montferland – gezondheid (1 wethouder)  
Wim Sinderdinck (Lokaal Belang Montferland) legt zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen 
tijdelijk neer. Kort daarvoor kwam Sinderdinck nog onder vuur te liggen, omdat de gemeente de 
indicatie voor huishoudelijke hulp wilde intrekken bij inwoners die tijdens de coronacrisis geen 
huishoudelijke hulp meer willen ontvangen. Dit leidt zelfs tot een motie van wantrouwen door de 
oppositiepartijen in de gemeenteraad en Kamervragen aan minister Hugo de Jonge.  
Sinderdinck bevestigt de intentie, maar weerspreekt dat de aanvraagprocedure opnieuw moet 
worden doorlopen. Tijdens de afwezigheid van Sinderdinck wordt zijn portefeuille overgenomen 
door de overige collegeleden. Na de zomer treedt Jan van Halteren (LBM) als opvolger aan. Van 
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Halteren is fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland en was wethouder in de voormalige 
gemeente Bergh, dat in 2005 opging na de fusie met Didam tot de gemeente Montferland.  
 
Nederbetuwe – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Hans Keuken (SGP) heeft de raad per brief laten weten dat hij stopt als wethouder en dat hij kiest 
voor een baan in het bedrijfsleven. Daarmee komt een einde aan een periode van ruim 13 jaar dat 
Keuken zich heeft ingezet voor de lokale overheid, waarvan 11 jaar als wethouder. Keuken schrijft in 
zijn brief dat er een nieuwe kans op zijn pad is gekomen dat hij niet kon laten liggen. Het bedrijf waar 
hij voor gaat werken is een grote onderneming uit Kesteren waar hij zijn opgedane ervaring prima tot 
uiting kan brengen, zo meldt hij. Opvolger: de 45-jarige Marien Klein, vermogensbeheerder bij een 
bank, bestuurslid SGP-afdeling Nederbetuwe en SGP-campagneleider bij de laatste drie verkiezingen.  
 
Nederweert – overlijden (1 wethouder)  
Henk Cuijpers (JAN), 57 jaar, is na een kort ziekbed overleden. Hij was geen coronapatiënt.  
Opvolger: Carla Dieteren, partijvoorzitter van JAN, tevens voormalig fractievoorzitter van JAN en 
(in)formateur van de coalitie van JAN met Nederweert Anders en D66 in 2018 en sindsdien voorzitter 
van het coalitieoverleg. Dieteren is werkzaam bij de provincie Limburg als interim hr-manager en 
coördinator van de implementatie van de Omgevingswet.  
 
Nieuwkoop – gezondheid (1 wethouder)  
Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop), uit Hazerswoude-Rijndijk en voormalig PvdA-lijsttrekker 
in Alphen aan den Rijn, is per direct opgestapt om gezondheidsredenen.  
Opvolger: het Noordwijkse raadslid van de fractie PUUR en ex-wethouder, Gerben van Duin.  
 
Nijmegen – gezondheid (1 wethouder)  
Renske Helmer-Englebert (SP) stapt per 1 september op omdat zij meer tijd nodig heeft om te 
herstellen van borstkanker. “Ik stop met pijn in mijn hart, maar de stad verdient een wethouder die 
zich voor 100 procent kan inzette”, aldus de 50-jarige wethouder. Opvolgster: het 36-jarige SP-
raadslid Petra Molenaar, docent maatschappijleer in het middelbaar onderwijs en decaan.  
 
Nijmegen – gezondheid (1 wethouder)  
Bert Frings (64, GroenLinks) moet stoppen vanwege zijn gezondheid. Hij was al enkele maanden ziek 
en zou in januari weer beginnen. “Mijn cardioloog zei dat ik alvast wat dingen mocht gaan doen, als 
ze maar niet stressvol zijn. Wethouder zijn hoort daar niet bij”, aldus Frings die verantwoordelijk is 
voor de decentralisatie van de zorg. Hij stopt per 1 maart 2020. Zijn taken waren al overgenomen 
door D66-wethouder Grete Visser.  
 
Noordwijk – politiek – vertrouwensbreuk met eigen fractie (1 wethouder) 
Henri de Jong (CDA) geeft er de brui aan. Hij stapt per direct op omdat hij onvoldoende vertrouwen 
voelt vanuit zijn eigen achterban. De Jong was tot de fusie wethouder in Noordwijkerhout en wilde 
een wethouder zijn voor Noordwijkers, Zilkers en Noordwijkerhouters. “Ik denk dat ik nooit een 
eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden.” Opvolger: CDA-
fractievoorzitter Theo Alkemade.  
 
Nuenen – persoonlijk (1 wethouder)  
Hetty Tindemans (onafhankelijk wethouder, lid van GroenLinks) vertrekt als wethouder. Ze kan niet 
meer de energie opbrengen om haar taken goed te vervullen. Geen opvolgster.  
 
Nunspeet – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Gert van den Berg (ChristenUnie) wordt na negen jaar wethouderschap na de zomer manager jeugd 
GGZ & WMO bij de Dimence Groep. Opvolger: Pieter Teeninga (ChristenUnie) voormalig wethouder 
in Harderwijk gedurende een periode van 11 jaar.  
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Oegstgeest – politiek – coalitiebreuk (3 wethouders, 0 definitief) 
Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) biedt zijn ontslag aan omdat het voorstel over wonen in en 
rond het kasteel op het landgoed Endegeest is verworpen. De VVD geeft geen steun, waardoor de 
coalitie ten val komt. Progressief Oegstgeest breekt met coalitiepartners CDA en VVD.  
De VVD slaagde er niet in een meerderheidscoalitie te formeren. Onder leiding van voormalig PvdA-
senator Ruud Koole vinden er na de zomer informatiebesprekingen plaats die leiden tot de terugkeer 
van de coalitie van VVD, CDA en Progressief Oegstgeest. Matthijs Huizing (VVD), Jan Nieuwenhuis 
(CDA) en Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) keren terug als wethouder. Het omstreden dossier 
De Geesten gaat naar Huizing.  
 
Oisterwijk – politiek – breuk met eigen fractie (1 wethouder) 
Peter Smit (Algemeen Belang) wordt weggestuurd omdat hij kandidaat is om Brabants gedeputeerde 
te worden voor Forum voor Democratie. Algemeen Belang zegt verrast te zijn door zijn mogelijke 
kandidatuur en wil niet worden geassocieerd met het gedachtegoed van Forum voor Democratie. 
Opvolger: Eric ten Brink (Algemeen Belang), raadslid voor AB in de vorige raadsperiode.  
 
Oisterwijk – herindeling (3 wethouders) 
Eric ten Brink (Algemeen Belang), Dion Dankers (PGB) en Stefanie Vatta (PrO) worden demissionair 
vanwege de herindelingsverkiezingen in verband met het opheffen en herindelen van Haaren per 1 
januari 2021.  
 
Oisterwijk – gezondheid (1 wethouder)  
Stefanie Vatta (PrO) stopt op 4 december definitief. In een emotioneel afscheid neemt Vatta, die al 
drie maanden met verlof is, en vanwege de herindeling zou weggaan, afscheid. De reden: ze kampt 
met een burn-out en maakt dus de termijn tot 31 december niet meer vol.  
 
Oldambt – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
De 41-jarige Laura Broekhuizen (PvdA) wordt per 1 juli directeur/bestuurder bij woningstichting 
Groninger Huis. Ze is zes jaar wethouder in Oldambt geweest. Opvolger: Gert Engelkens (49), PvdA-
fractievoorzitter in de Staten van Groningen, tevens voormalig PvdA-fractievoorzitter in Oldambt.  
 
Oldebroek – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Ben Engberts (SGP) wordt na een positieve test op corona in het ziekenhuis opgenomen. Hij volgt 
zichzelf op.  
 
Olst-Wijhe – persoonlijk (1 wethouder)  
Anton Bosch (VVD) stapt op. Het wethouderschap valt hem fysiek te zwaar, zo heeft hij in december 
al aangekondigd. GroenLinks komt ook met een kandidaat, maar de raad kiest voor VVD-raadslid 
Hans Olthof als opvolger met tien stemmen tegen zes. De kandidatuur van Olthof, door de VVD, 
wordt gesteund door Gemeentebelangen en CDA.  
 
Ooststellingwerf – politiek – coalitiebreuk (0 wethouders)  
De coalitie van CDA, PvdA en Ooststellingwerfs Belang verliest zijn meerderheid als gevolg van het 
het uiteenvallen van de lokale fractie van Ooststellingwerfs Belang. Alle collegeleden blijven in 
functie en het college wordt uitgebreid met een vierde wethouder. De 66-jarige Marian Jager-
Wöltgens wordt als vierde wethouder aangetrokken als partijonafhankelijke wethouder; zij was 
geselecteerd door een selectiecommissie bestaande uit vijf raadsleden.  
 
Opmeer – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 2 definitief) 
CDA’ers Bram Beemster en Robert Tesselaar stellen hun portefeuilles ter beschikking. Het CDA zet de 
samenwerking met DSV en VVD stop waarmee de basis onder de coalitie wegvalt. Beemster en 
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Tesselaar zijn het hartgrondig oneens met hun collega Alex Kalthoff (DSV). Deze stapt vervolgens op 
omdat de raad onvolledig is geïnformeerd over het miljoenenproject kindcentrum. Kalthoff stelt 
onomwonden vast dat hij als wethouder financiën de afgelopen periode in de collegevergaderingen 
onvolledig is geïnformeerd over de miljoeneninvestering voor een kindcentrum (ikc) op het terrein 
van voetbalclub HOSV. 
Binnen het college van CDA, VVD en DSV was Kalthoff tegenstander van de verhoging van de ozb met 
dertig procent. Kalthoff windt er geen doekjes om: er viel met het CDA niet te praten over een 
andere manier om de begroting sluitend te krijgen. Als wethouder financiën wilde hij naar eigen 
zeggen alternatieven zoeken, bijvoorbeeld binnen de budgetten voor de ambtelijke organisatie. 
Het vertrek van Kalthoff valt samen met de pogingen van Gemeentebelangen om met CDA en PvdA 
een nieuwe coalitie te formeren. Deze drie partijen sluiten een coalitieakkoord voor de rest van de 
raadsperiode. Er komen drie wethouders: Robert Tesselaar (CDA) mag door en nieuw zijn: Rabella 
Wiersma-De Faria (Gemeentebelangen Opmeer), voormalig wethouder in Rotterdam maar sinds 
2017 woonachtig in Hoogwoud, en Herman ter Veen (PvdA), voormalig raadslid waarvan acht jaar 
PvdA-fractievoorzitter. 
 
Pekela – overlijden (1 wethouder)  
Henk Busemann (PvdA) overlijdt. Hij was al langer ernstig ziek en wist bij zijn aantreden in 2018 al dat 
hij ziek was. Maar hij was optimistisch en koos er bewust voor om zijn ziekte niet publiek te maken. 
Begin december kreeg hij bericht dat hij was uitbehandeld. Opvolger: Bé Schollema (PvdA).  
 
Pijnacker-Nootdorp – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)   
Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) is afgetreden nadat zij in een casus waarin om haar hulp 
werd gevraagd niet gehandeld heeft zoals een bestuurder dat hoort te doen. Zij heeft dat gedaan om 
de privacy van twee gezinnen niet in gevaar te brengen. “In een vertrouwelijk gesprek met 
betrokkenen van de casus heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als 
bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een 
besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke 
gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan 
de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin 
deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn 
en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als 
wethouder.” Van de Gevel hoopt dat het college haar ingevoerde innovaties op het sociaal domein, 
participatiewet en afval afmaakt. 
Opvolger: Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van Progressief PN.  
 
Putten – politiek – bestuursstijl (1 wethouder)  
Gerbert Priem (ChristenUnie) stopt er mee. Hij vindt dat hij onvoldoende resultaten heeft weten te 
realiseren. De reden: de omvang van zijn portefeuille met onder meer welzijn, wmo-zorg, 
jeugdbeleid en sport, de stapeling van veranderingen in het sociaal domein en de aanzienlijke 
ambities op het gebied van duurzaamheid. “Maar ik vind dat je vooral naar jezelf moet kijken. Dat 
heb ik de afgelopen week, gesteund door mijn naasten, gedaan. Samen hebben wij de conclusie 
getrokken dat het beter is om te stoppen als wethouder. Dat valt mij zwaar, maar Putten en de 
Puttenaren hebben recht op een bestuurder die vol in zijn kracht staat", aldus Priem in zijn 
ontslagbrief. Opvolger: Bert Koops (ChristenUnie), die tot 2019 wethouder was in Bunschoten maar 
daar tot opstappen werd gedwongen.  
 
Reimerswaal – persoonlijk (1 wethouder)  
De 63-jarige Jaap Sinke (SGP) stopt na veertien jaar wethouderschap en twaalf jaar raadslid. Vooral 
de toegenomen werkdruk, complexere dossiers, het aantal toegenomen avondvergaderingen en 
Sinkes leeftijd – zestiger – spelen een rol in zijn beslissing om er mee te stoppen.  
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Opvolger: SGP-fractievoorzitter Maarten Both (45), sinds 2018 raadslid en SGP-fractievoorzitter in 
Reimerswaal en van 2002 tot 2010 raadslid in de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Nederlek.  
 
Renkum – politiek – verstoorde verhoudingen (2 wethouders, 1 definitief)  
Jasper Verstand (D66) vertrekt als wethouder. Hij vindt dat het tijd is voor een andere balans tussen 
werk en privé. Eigenlijk wilde Verstand dit voorjaar al weggaan, maar vanwege de coronacrisis stelde 
hij zijn vertrek uit. In een brief schrijft hij dat hij dat deed omdat ondernemers het zwaar hebben en 
hij graag zijn bijdrage wilde leveren aan het bestrijden van de effecten van de coronacrisis. 
D66 wil Verstand vervangen maar de coalitiepartners VVD, GroenLinks en PvdA zouden dat niet 
hebben gewild. D66 trekt daarop de stekker uit de coalitie. De raad kiest voor een vervanging van 
Verstand voor drie dagen per week.  
In deze situatie van verstoorde verhoudingen legt VVD-wethouder Leonie Rolink haar 
werkzaamheden tijdelijk neer. Ze last een pauze in vanwege “overbelasting en een zeer drukke 
agenda”. Na het vertrek van Verstand, de breuk in de coalitie, betekent het dat het college is 
gehalveerd. De VVD dreigt uit de minderheidscoalitie te stappen, waarna Toon van Asseldonk, oud-
burgemeester van Overbetuwe, als verkenner de opdracht krijgt voor een oplossing om uit de 
impasse te komen. Het leidt er toe dat D66 zich weer bij de coalitie van GroenLinks, PvdA en VVD 
voegt. D66 zorgt voor een ervaren parttime opvolger van Verstand: de voormalige Apeldoornse 
wethouder Mark Sandmann (D66).  
 
Rhenen – persoonlijk (1 wethouder)  
Simone Veldboer (PCR) stopt vanwege "persoonlijke overwegingen" en omdat het ambt een te zware 
wissel trekt op haar leven. Veldboer was in 2005 betrokken bij de totstandkoming van de 
Progressieve Combinatie Rhenen en werd in 2006 raadslid en is vanaf 2014 wethouder. Opvolger: 
Barth van Eeten, voormalig wethouder in Arnhem, Lingewaard en Waalwijk.  
 
Rijssen-Holten – persoonlijk (1 wethouder)  
Roland Cornelissen (48) stopt op als wethouder omdat hij de overstap wil maken naar zijn 
familiebedrijf. Opvolger: de 34-jarige Erik Wessels, CDA-fractievoorzitter in Rijssen-Holten.  
 
Schiedam – gezondheid (1 wethouder)  
Marcel Bregman (D66) kampt met oververmoeidheidsverschijnselen en legt tijdelijk het werk neer. 
Taken worden voorlopig waargenomen door overige collegeleden. Medio november blijkt dat 
terugkeer er nog niet in zit en D66 vindt een opvolger: oud-wethouder Marcel Houtkamp (D66) die 
ruim een jaar later in de herfst van 2021 definitief wethouder wordt omdat Bregman dan laat weten 
niet meer terug te keren.  
 
Schouwen-Duiveland – burgemeester (1 wethouder)  
Cees van den Bos (SGP) uit Bruinisse wordt burgemeester van Urk. Opvolgster: Paula Schot, de eerste 
vrouwelijke wethouder in de geschiedenis van de SGP.  
 
St. Anthonis – gezondheid (1 wethouder)  
Jos Raemaekers (SAN), die half december 2019 terugkeerde, stopt in januari 2020 definitief om 
gezondheidsredenen. Rob Poel (PvdA) uit Cuijk, die Raemaekers al eerder verving, vervangt hem tot 
aan de fusie met Cuijk en Boxmeer.  
 
St. Michielsgestel – persoonlijk (1 wethouder)  
Bart van de Hulsbeek (VVD) stopt als wethouder. “Parttime wethouder zijn is in feite toch fulltime. En 
met mijn adviesbedrijf voor verkeersonderwerpen erbij maak ik zo wel werkweken van zeventig uur 
per week. Dat is loodzwaar. Dus kies ik nu voor mijzelf en mijn bedrijf”. Opvolger: Eric van den 
Dungen (VVD), voormalig wethouder in Haaren.  
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Sliedrecht – persoonlijk (1 wethouder)  
Ben van der Plas (PvdA) stapt op. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik moet terugtreden. Het zou 
ten koste gaan van mij persoonlijk en daarmee van de kwaliteit die ik als wethouder wil leveren." 
Opvolger: Ed Goverde (PvdA), voormalig deelraadsvoorzitter in Charlois in Rotterdam.  
 
Sliedrecht – politiek – breuk in coalitie (3 wethouders, 1 definitief) 
De Sliedrechtse fracties van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA hebben het vertrouwen opgezegd in de 
samenwerking met coalitiepartij PRO Sliedrecht. Er zijn te vaak meningsverschillen en daardoor 
ontbreekt het aan stabiliteit en betrouwbaarheid in de coalitie.  
Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) wil van geen wijken weten maar ruimt het veld wanneer de 
raad – met steun van de coalitiepartijen - een motie van wantrouwen tegen haar aanneemt.  
Als gevolg van het klappen van de coalitie gaat Gerrit Venis (Pro Sliedrecht) verder als 
eenmansfractie. SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA gaan samen verder. Piet Vat (SGP-ChristenUnie) en 
Ton Spek (CDA) gaan door in het nieuwe college. De nieuwe PvdA-wethouder wordt Ed Goverde (zie 
onder Van der Plas).  
 
Smallingerland – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders, 5 definitief) 
De PvdA-fractie stapt uit de coalitie uit onvrede over de samenwerking met de ELP. Aanleiding is het 
optreden van ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries, die samen met CDA en Smallingerlands Belang 
juridisch advies over het verstrekken van een bedrag van 830 duizend euro aan theater De Lawei wil 
inwinnen. Die stap ziet de PvdA als een motie van wantrouwen, omdat in een discussie tussen de 
coalitiepartijen daarover was afgesproken dat het college zich daarover zou buigen. Het college wilde 
het geld als subsidie verstrekken, maar de raad wilde liever een renteloze lening geven.  
De stap van de ELP, SB en CDA om maandag zelf al om extern juridisch advies te vragen, was voor de 
PvdA-raadsfractie de druppel die de emmer deed overlopen, omdat de ELP wel vaker een afwijkende 
koers vaart. De ELP ziet de stap als logisch. De raadsfractie wil zelf ook goed geïnformeerd zijn, zo 
luidt de redenatie. 
Op verzoek van burgemeester Jan Rijpstra blijft Cor Trompetter (PvdA) aanvankelijk op zijn plek, 
maar na twee weken neemt Trompetter toch direct ontslag.  
Er volgt een maandenlange zoektocht om uit de coalitiecrisis te komen. Uiteindelijk wordt er gekozen 
voor een zakencollege. Robert Bakker (ELP) volgt het voorbeeld van Cor Trompetter en neemt zelf 
ontslag. Hij blijkt het lidmaatschap van zijn partij al te hebben opgezegd nadat zijn partij in het 
voorjaar aangaf geen van de huidige wethouders in het nieuwe college te willen terugzien. Bakker 
beschouwde zichzelf sindsdien als onafhankelijk wethouder. Alle wethouders verdwijnen van het 
toneel voor zo ver dat nog niet was gebeurd: Sipke Hoekstra (VVD), Piet de Ruiter (GroenLinks) en 
Marjan Sijperda (ELP).  
De raad kiest vlak voor de zomer uit 81 sollicitanten vier nieuwe wethouders: Bert Westerink, oud-
wethouder in Groningen, Delfzijl, Woerden en Winsum; Maria le Roy, voormalig gedeputeerde in 
Zeeland en oud-wethouder in Sluis en Harlingen; Felix van Beek, raadsgriffier in Alkmaar en 
voormalig wethouder in Boarnsterhim, Littenseradiel en Skarsterlân en Robin Hartogh Heys-van de 
Lier, voormalig wethouder in Arnhem en Deventer.  
 
Stadskanaal – politiek – financieel beleid (1 wethouder)  
Lian Veenstra (SP) neemt ontslag en als gevolg daarvan stapt de SP uit de coalitie. Veenstra zegt voor 
RTV Noord dat ze ‘draconische bezuinigingen voorziet’. “Bezuinigingen die de bevolking van 
Stadskanaal gaan treffen', zegt ze. 'In mijn analyse worden dingen vanuit het Rijk jarenlang over de 
schutting gegooid richting gemeenten zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. Ik pas ervoor 
om de kaalslag in Stadskanaal door te voeren.' 
ChristenUnie, CDA en VVD komen na besprekingen onder leiding van verkenner Bert Nederveen tot 
de conclusie dat zij beter de onderlinge samenwerking kunnen voortzetten dan weer een vierde 
partij erbij te halen. Wel willen zij een vierde wethouder die zij vinden in de persoon van Marc 
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Verschuren, oud-wethouder in Winsum en lid van GroenLinks. Verschuren treedt op persoonlijke 
titel toe tot het college van Stadskanaal. Politieke kleur was voor de coalitiepartijen van 
ondergeschikte betekenis.  
 
Súdwest Fryslân – burgemeester (1 wethouder)  
Maarten Offinga (CDA) wordt burgemeester van het Overijsselse Hardenberg. Opvolger: CDA-
raadslid Bauke Dam, accountmanager bij Afvalsturing Friesland in Heerenveen.  
 
Terneuzen – politiek – projectverantwoordelijkheid (1 wethouder) 
Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) is opgestapt na een verschil van mening over het salaris van 
de directeur van welzijnsorganisatie Aan-z. In een reactie laat Stoker weten dat haar voorzitterschap 
bij Aan-z er onverwachts toe heeft geleid dat 'er geen draagvlak is binnen het college is om mijn 
functie als wethouder voort te zetten'. 
Opvolger: raadslid Frank Deij (TOP/Gemeentebelangen), tevens oud-wethouder, wordt parttime 
wethouder. Deel van de taken van Stoker worden door andere wethouders overgenomen.  
 
Texel – politiek – verstoorde verhoudingen (1 wethouder) 
GroenLinks trekt zich terug uit de coalitie met Texels Belang en VVD want het ontbreekt aan 
saamhorigheid. Tegelijkertijd poogt GroenLinks de eigen wethouder Jaap Vlaming in het college te 
houden. Enkele weken later treedt Vlaming toch af als blijkt dat Texels Belang en VVD een nieuwe 
coalitie hebben gevormd met de PvdA. Opvolger van Vlaming wordt PvdA’er Remko van de Belt.  
 
Tholen – politiek - politieke afspraak (1 wethouder) 
Jan Harmsen (ChristenUnie) stopt er mee na zes jaar wethouderschap. De 65-plusser heeft bij de 
collegevorming al aangegeven niet de gehele rit vol te maken. Opvolger: het 31-jarige ChristenUnie-
raadslid Corniel van Leeuwen.  
 
Tiel – gezondheid (1 wethouder)  
Carla Kreuk (Partij van de Burger) stopt; haar gezondheid laat het niet langer toe om zich volledig te 
kunnen concentreren op haar werk, zo laat zij de redactie van RegioTV Tiel weten. Kreuk, die met 
haar partij de grote winnaar was van de raadsverkiezingen in 2018, moet een langdurige intensieve 
behandeling ondergaan om uiteindelijk weer fit te worden. Met pijn in het hart legt ze dan ook haar 
taken voorlopig neer. “Ik voel we erg verantwoordelijk voor het werk dat ik doe voor de stad en haar 
inwoners. Daarom is het voor mij voor nu moeilijk dit los te laten, maar ik moet voor mezelf kiezen 
om straks als ik hersteld ben er weer voor 100% te zijn”.   
Opvolger: de Nijmeegse oud-wethouder Ben van Hees (Partij van de Burger), tevens voormalig 
informateur Tielse college in 2018.  
 
Tynaarlo – persoonlijk (1 wethouder)  
De 66-jarige Henk Lammers (CDA) van Tynaarlo gaat met pensioen.  
Opvolgster: Hanneke Wiersema, CDA-fractievoorzitter.  
 
Urk – politiek – integriteit (1 wethouder)  
SGP-wethouder Geert Post (54) legt zijn taken neer, nadat zijn zoon (32) verdachte is in een groot 
drugsonderzoek. Reden is dat Post verzweeg dat hij naast wethouder ook ‘formeel betrokken’ is bij 
het transportbedrijf van zijn zoon. Burgemeester Ineke Bakker van Urk stelt een onafhankelijk 
integriteitsonderzoek in naar de wethouder.  
Opvolger: het 27-jarige SGP-raadslid Nathanaël Middelkoop. 
 
Veere – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 3 definitief) 
Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) trekt de stekker uit de samenwerking met 
SGP/ChristenUnie en de VVD. De manier waarop Veere politiek bedrijft berust op een „vechtmodel, 
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waarbij de coalitie en oppositie de strijd met elkaar aangaan”, schreef DTV-fractieleider Adri Roelse 
woensdag in een brief. Hij mist de harmonie in de gemeenteraad en de „politieke antenne om 
werkelijk iets te bereiken.” 
Er komt een nieuwe coalitie, georganiseerd door informateur Wouter van Zandbrink van de PvdA: de 
nieuwe partijen zijn PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De nieuwe wethouders worden Pieter Wisse 
(CDA), Adri Roelse (DTV) en Chris Maas (PvdA/GroenLinks). Marcel Steketee (DTV) keert evenals Arie 
Schot (SGP/ChristenUnie) en Bert van Halderen (VVD) niet terug. Tussen Steketee en DTV-
fractievoorzitter Roelse boterde het niet zo.  
 
Venlo – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Sjors Peeters (50Plus) wordt eind maart besmet met het coronavirus en ligt weken in het ziekenhuis 
waar hij in coma wordt gehouden. Eind augustus hervat hij zijn werkzaamheden als wethouder.  
 
Venray – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Martijn van der Putten (D66) gaat per 1 augustus aan de slag als nieuwe directeur Bedrijfsvoering van 
Gilde Opleidingen. Toen hij in 2015 wethouder werd was hij als 26-jarige de jongste wethouder in de 
geschiedenis van Venray. Opvolger: de politiek onervaren Jan Jenneskens (D66) uit Meerlo in 
buurgemeente Horst aan de Maas.  
 
Vlaardingen – burgemeester (1 wethouder)  
Sebastiaan Nieuwland (D66), woonachtig in Heemstede en in april nog ontheffing gekregen van de 
verhuisplicht wordt burgemeester van Uitgeest. Opvolger: Jules Bijl (D66), voormalig burgemeester 
van Eemnes.  
 
Voorschoten – politiek – bestuursstijl (1 wethouder) 
Monique Lamers (GroenLinks) treedt af omdat zij steeds minder steun voelt van de raad. Haar fractie 
deelt dat gevoel. Een concreet voorbeeld waaruit bleek Lamers geen steun kreeg, was het voorstel 
om de toekomst van de reinigingsdienst te onderzoeken, bijvoorbeeld door de dienst onder te 
brengen bij de Leidse regio. De eigen afvaldienst werkt met verouderd materieel waardoor de 
dienstverlening in gevaar dreigde te komen. Het voorstel heeft ze terug moeten nemen. Opvolgster: 
Erika Spil, die in Bunnik per direct is opgestapt.  
 
Vught – herindeling (4 wethouders) 
Peter Pennings (Gemeentebelangen), Saskia Heijboer-Klapwijk (VVD), Toine van de Ven (PvdA-
GroenLinks) en Guus van Woesik (Gemeentebelangen) worden demissionair vanwege de 
herindelingsverkiezingen om de opheffing van Haaren en het toevoegen van een deel van Haaren 
aan Vught per 1 januari 2021.  
 
Waalre – politiek – breuk met burgemeester (4 wethouders, 4 definitief)  
De vier wethouders, Loek Kruip (VVD), Alexander van Holstein (CDA), Lianne Smit-Volkers (AWB, 
ZW14 en GroenLinks) en Arno Uijlenhoet (AWB, ZW14 en GroenLinks) zeggen het vertrouwen op in 
burgemeester Brenninkmeijer. Dat wordt bekend tijdens een rechtszaak van een medewerker die 
haar ontslag aanvecht. De raad die bezig is met een herbenoemingsprocedure vraag de provincie om 
hulp. Commissaris Wim van den Donk, die op 1 oktober afscheid neemt, zet Brenninkmeijer aan de 
kant en benoemt voormalig Tweede Kamerlid en voormalig burgemeester Jan Boelhouwer tot 
waarnemer. Boelhouwer krijgt de opdracht om uiterlijk per 1 oktober zijn bevindingen te delen. Licht 
complicerende factor: het verenigingsleven van Waalre wil Brenninkmeijer graag terug hebben.  
Eind september komt er een verklaring van de vertrekkende CdK Van den Donk dat Brenninkmeijer 
definitief stopt en dat Boelhouwer voorlopig waarnemer blijft om de verhoudingen op te schonen.  
Vervolgens stappen ook alle wethouders op: Loek Kruip (VVD), Alexander van Holstein (CDA), Lianne 
Smits-Volkers (AWB, ZW14 en GroenLinks) en Arno Uijlenhoet (AWB, ZW14 en GroenLinks).  
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Er komt een sollicitatieprocedure met 48 kandidaten een zakencollege met drie nieuwe wethouders: 
Jan van Burgsteden, oud-wethouder van Veghel en St. Oedenrode, Liesbeth Sjouw, Statenlid voor 
D66 in de Provinciale Staten van Brabant, tevens voormalig wethouder in Eersel en Maarten Pieters, 
oud-wethouder in Oisterwijk en Dongen. 
 
Waddinxveen – politiek – breuk in college (4 wethouders, 3 definitief)  
De 75-jarige Martin Kraaijestein (PvdA/GroenLinks) stapt al na ruim een half jaar op als wethouder in 
Waddinxveen. Hij was de formateur van het college. Hij volgde op 22 januari van dit jaar Henry ten 
Zijthoff op die voortijdig vertrok wegens gezondheidsredenen.  
Het opstappen van Kraaijestein heeft te maken met volgens hem ‘voortdurend grote 
meningsverschillen’ met wethouder Gezina Atzema (VVD), die volgens hem ook niet over voldoende 
bestuurlijke capaciteiten zou beschikken. Hij roept de andere wethouders dan ook op zijn stap te 
volgen en een nieuw college te vormen. Ook stelt Kraaijestein vast dat er van ‘een duidelijke, 
eenstemmige en krachtige koers van dit college geen sprake is. Dit is echter wel hard nodig gezien de 
belangrijke vraagstukken die voor ons liggen zoals de lokale woningnood en de gevolgen van de 
coronacrisis.” 
De actie van Kraaijestein leidt tot de val van het college. Zijn fractie zegt het vertrouwen op in de 
coalitie. De overige wethouders, Atzema (VVD), Hannie van der Wal-Hortenius (D66) en Kirsten 
Schippers (Weerbaar Waddinxveen) dienen hun ontslag in. Kraaijestein heeft niet per direct ontslag 
genomen en heeft daarmee gekozen voor een opzegtermijn van een maand. VVD, D66 en Weerbaar 
Waddinxveen zijn het daar niet mee eens en willen hem per direct weg hebben via een motie van 
wantrouwen.  
Er komt een nieuwe coalitie waarbij Weerbaar Waddinxveen de enige partij is die terugkeert. De 
nieuwe coalitie bestaat verder uit CDA en PCW. “Het is heel jammer dat het zo ver heeft moeten 
komen”, aldus Sylvia Vink-Vermeulen, fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen. “Maar er bleek 
te veel oud zeer te zitten tussen de voormalige coalitiepartijen om weer met elkaar door te gaan.” 
De drie nieuwe wethouders zijn: Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen, die doorgaat vanuit het 
oude college) en twee nieuwe gezichten: Martijn Kortleven (PCW) en Brigitte Leferink (CDA).  
 
Wageningen – gezondheid (1 wethouder)  
Lara de Brito (GroenLinks) stopt. Zij is anderhalf jaar geleden behandeld tegen kanker, maar om goed 
te herstellen is het nodig om te stoppen met werk. “Ik ben na de behandeling direct aan het werk 
gegaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Feit is wel dat deze valse start voor mijn lichaam mijn 
herstel er niet makkelijker op heeft gemaakt”, vertelt De Brito. 
Opvolger: Leo Bosland, die na enige bedenktijd toch de functie aanneemt. Er waren twijfels omdat 
Bosland niet in Wageningen wil wonen en dat hij in Heumen is weggestuurd na een crisis in de 
coalitie.  
 
Wageningen – einde interimschap (1 wethouder)  
Arie-Willem Bijl (PvdA) stopt met zijn interim-wethouderschap als vervanger van Anne Jansen (PvdA), 
die met zwangerschapsverlof is gegaan. Opvolgster: Anne Jansen (PvdA) die terugkeert van 
zwangerschapsverlof.  
 
Waterland – politiek – financiële verantwoordelijkheid (1 wethouder) 
Bas ten Have (D66) stopt per direct als wethouder. In zijn afscheidsbrief laat hij weten dat het werk 
zijn tol is gaan eisen nu de gemeente heeft besloten niet te fuseren met een van de randgemeenten. 
De keuze voor zelfstandigheid kost de inwoners een miljoen euro per jaar extra. Volgens de 
wethouder van financiën is hij er onvoldoende in geslaagd om het begrotingsproces goed te laten 
verlopen. Volgens Ten Have heeft de gemeente een meerjarig sluitende begroting maar hij zegt dat 
daar nog veel op aan te merken is. Omdat hij eindverantwoordelijke is, ziet hij geen andere optie dan 
af te treden. Opvolgster: Marieke van Dijk (D66), tot voor kort wethouder in Heemskerk.  
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West-Betuwe – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders, 1 definitief) 
Coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie hebben geen vertrouwen meer in Leefbaar 
Lokaal Belang West Betuwe (LLB). “We moeten het namelijk samen doen. Dat lukte niet meer. We 
waren te veel met de onderlinge verhoudingen bezig, dan het goede voor de gemeente te zoeken.” 
Volgens de fractievoorzitters zijn de verschillen te groot, zowel “qua inhoud en ook qua 
werkwijzen”.   
Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie gaan op zoek naar andere partijen om toch weer een 
meerderheid in de raad te krijgen, die groter is dan 13 op de 31 zetels van de drie partijen. De Wijkse 
GroenLinks-wethouder Wil Kosterman en de West-Betuwse CDA’er Joop Doeland gaan als 
informateurs aan de slag. Zij ronden hun werkzaamheden in de zomer af. VVD en PvdA sluiten zich 
aan bij Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie die eerder een coalitie vormden met Leefbaar Lokaal 
Belang West Betuwe (LLB). Zes wethouderskandidaten krijgen de steun van de overgrote 
meerderheid van de raad. Als gevolg daarvan eindigt het wethouderschap van Jacoline Hartman 
(LLB). De overige wethouders, Ed Goossens (Dorpsbelangen), Rutger van Stappershoef 
(Dorpsbelangen), Ton van Maanen (SGP) en Govert van Bezooijen (ChristenUnie) mogen door in de 
nieuwe coalitie. Sietske Klein (VVD) en Annet IJff (PvdA) worden de nieuwe wethouders.  
 
West Maas en Waal – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Sander Bos (VVD) wordt wethouder in Houten. Opvolger: VVD-fractievoorzitter René Cruijsen (VVD).  
 
West Maas en Waal – persoonlijk (1 wethouder)  
Ton de Vree (FD Dreumel) stopt per 1 december als wethouder. Als reden geeft de politicus dat zijn 
balans tussen werk en privé niet meer in evenwicht is. "Dan wordt het tijd om andere keuzes te 
maken”, licht De Vree zijn keuze toe. "Een moeilijk maar weloverwogen besluit." De politicus van 
lokale partij FD Dreumel was twaalf jaar actief als raadslid en de afgelopen zes jaar als wethouder. 
Opvolger: fractievoorzitter Erik Peters (FD Dreumel). 
 
Westervoort – politiek – financieel beleid (1 wethouder) 
Theo Kampschreur (CDA) neemt bestuurlijk verantwoordelijkheid voor de oplopende financiële 
tekorten. Er was al een groot tekort, dat in 2020 verder oploopt tot ongeveer drie miljoen euro. De 
enorme kosten voor Jeugdhulp en voor Wmo-voorzieningen, zoals de huishoudelijke hulp, zullen 
flinke bezuinigingen tot gevolg hebben. Kampschreur maakt geen gebruik van de wachtgeldregeling. 
Er komt geen opvolger.  
 
Wierden – gezondheid (1 wethouder)  
Eric Braamhaar (Nieuw Enter Wierden) wordt onwel na afloop van de raadsvergadering van 9 juni. 
Zijn portefeuille wordt tijdelijk herverdeeld over de collegeleden. Twee maanden later besluit zijn 
partij op een tijdelijke vervanger voor te dragen: de 28-jarige Jeffrey Rouwenhorst, fractievoorzitter 
van lokale partij DJW in Haaksbergen.  
 
Wijk bij Duurstede – politiek – breuk eigen fractie (1 wethouder) 
Willem Joustra (VVD) legt zijn werkzaamheden neer vanwege een steeds duidelijker verschil van 
inzicht met zijn eigen VVD-fractie over de te volgen koers. Joustra, verantwoordelijk voor verkeer en 
vervoer, volkshuisvesting, woningbouw, economische zaken en participatiewet wordt verweten dat 
hij onderwerpen niet altijd helder voor het voetlicht kon brengen door zijn geheel eigen stijl van 
communiceren waarbij hij speelde met kennis, humor en distantie niet altijd werd begrepen.  
Opvolger: oud-Kamerlid Eric Balemans (VVD).  
 
Winterswijk – gezondheid (1 wethouder)  
Wim Aalderink (Winterswijks Belang) legt vanwege hartproblemen zijn wethouderschap per direct 
neer, zo meldt hij in een brief aan de burgemeester: “De afgelopen maanden bleek dat het voor mij 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

66 

steeds lastiger werd om aan de dynamiek van het wethouderschap te beantwoorden. Het 
wethouderschap vraagt veel van jezelf en Winterswijk verdient bestuurders die zich helemaal 
kunnen geven. Een opname vorige week op de spoedeisende hulp van ons mooie SKB was voor mij 
een wake-up call. Ik moet voor mijzelf, mijn gezondheid, mijn vrouw en mijn kinderen kiezen. Ik bied 
u dan ook bij deze, met onmiddellijke ingang, mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente 
Winterswijk.”  
Opvolger: Henk Jan Tannemaat, raadslid voor Winterswijks Belang en een van de grondleggers van 
het coalitieakkoord.  
 
Woerden – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Arthur Bolderdijk (Lijst van der Does) meldt zich ziek, enkele dagen nadat een motie van wantrouwen 
in de raad tegen hem is verworpen. De motie heeft Bolderdijk diep geraakt. Hij erkent dat er fouten 
zijn gemaakt in de communicatie en participatie rondom de werkzaamheden aan de Oostdam. “Maar 
het falen is heel eenzijdig bij Arthur neergelegd, terwijl heel het college hierbij betrokken had 
moeten zijn”, zegt fractievoorzitter Jaap van der Does. Alle ophef over de kwestie heeft ertoe geleid 
dat Bolderdijk zich ziekmeldt. Hoofdpijndossier Oostdam ligt tot zijn terugkeer op het bordje van 
wethouder Arjan Noorthoek.  
 
Wormerland – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Jeroen Schalkwijk (CDA) neemt op medisch advies tijdelijk afscheid. Schalkwijk is verantwoordelijk 
voor financiën maar kon niet bij de behandeling van de begroting zijn. Hij is dag en nacht met zijn 
portefeuille bezig maar de drukte van de voorbije maanden zijn hem te veel geworden. Er komt geen 
vervanger, wel keert Schalkwijk in 2021 terug van ziekteverlof.  
 
Zandvoort – politiek – verstoorde verhoudingen (3 wethouders, 1 definitief) 
Het college verklaart zich demissionair wanneer een meerderheid van de raad (OPZ, D66, PVV en 
GroenLinks) niet wil dat een nieuwe toegangsweg naar het Circuit van Zandvoort door het publiek 
wordt gebruikt. Er wordt door de raad een amendement aangenomen voor een extra toegangsweg 
naar het circuit, maar het college acht dat amendement onuitvoerbaar en beschouwt het besluit van 
de raad als een motie van wantrouwen. De kosten ervan zijn ongeveer een half miljoen euro. Na 
enkele dagen onduidelijkheid biedt Joop Berendsen (OPZ) zijn ontslag aan in de hoop dat er zo een 
oplossing kan komen. Vervolgens stappen ook de overige wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan 
Bluijs (CDA) op.  
Op de achtergrond botsten vooral de collegepartijen VVD en Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) met 
elkaar. Zonder OPZ, de grootste partij in de gemeenteraad, wordt er een nieuwe coalitie 
samengesteld van vijf partijen: VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. De eerste drie partijen leveren een 
wethouder. Gert Jan Bluijs (CDA) en Ellen Verheij-De Haas (VVD) gaan door als wethouder. Voor D66 
treedt de 67-jarige Raymond van Haeften, voorzitter van D66 Noord-Holland en voormalig 
wethouder in de voormalige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, toe tot het college.  
 
Zwartewaterland – politiek – breuk in college (3 wethouders, 1 definitief)  
De wethouders van ChristenUnie en SGP, respectievelijk Gerrit Knol en Maarten Slingerland, zeggen 
het vertrouwen op in Albert Coster (Buitengewoon Zwartewaterland) vanwege 
belangenverstrengeling rondom het dossier Molenwaard en de partij Buitengewoon 
Zwartewaterland. Coster wil aanvankelijk niet opstappen, zijn partij vindt dat de Gerrit Knol en 
Maarten Slingerland moeten opstappen omdat zij het vertrouwen in Coster hebben opgezegd. Onder 
dreiging van een motie van wantrouwen in de raadsvergadering stapt Coster alsnog voor de 
raadsvergadering op.  
Onder leiding van formateur Tamme Spoelstra, voorzitter van de grootste fractie in de raad, de 
ChristenUnie, wordt een nieuw college geformeerd van ChristenUnie, SGP en PvdA. De wethouders 
Gerrit Knol en Maarten Slingerland kunnen door in het nieuwe college. Voor de PvdA treedt aan 
raadslid Harrie Rietman.  
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JAAROVERZICHT 2021 (3e volle jaar)  
 
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 (0 wethouder)  
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 definitief haar 
opvolger.  
 
Alkmaar – politiek – verstoorde verhoudingen (5 wethouders, 2 definitief)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
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, 1 definitief)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
Jannelies Vissers (CDA), die kort daarvoor stevig politiek onder vuur lag, ligt uit de running door 
corona. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door wethouder André van Roshum 
(ChristenUnie-SGP).  
 
Barendrecht – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Cees Schaap (VVD) is vanwege ziekte voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De collegeleden nemen zijn 
taken over.  
 
Beekdaelen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Debbie Heesakkers (VLP) stopt per 1 oktober. Zij gaat aan de slag bij de woningcorporatie Woonwenz 
in Venlo. Opvolger: Luc Drost (VLP).   
 
Bergeijk – einde interimschap (0 wethouders)  
Het interimschap van Marko van Dalen (VVD) eindigt omdat Manon Theuws (VVD) per 1 maart 2021 
ontslag neemt. Theuws was al met ziekteverlof sinds april 2020. Van Dalen, die haar tijdelijke 
opvolger was, wordt haar definitieve opvolger.  
 
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 
dienen is de stevige kritiek van de raad op 1,4 miljoen euro aan coronasteun die het college heeft 
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gestoken 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, ingediend door de Lijst Linssen blijft tijdens de stemming steken op 16 
voor en 17 tegenstemmen, waardoor het college nipt de raadsvergadering overleeft. Er komt geen 
opvolger. De taken van Van der Velden worden verdeeld over de overige collegeleden.  
 
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, tijdelijk (1 wethouder) 
Peter van Dieperbeek (CDA) is in augustus tijdelijk afwezig omdat hij een operatie moest ondergaan, 
en keert daarna weer terug.  
 
Bernheze – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
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 61-
jarige 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 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 (1 wethouder)  
Inge Nieuwenhuizen (VVD) wordt voorgedragen tot burgemeester van de Drentse gemeente De 
Wolden. Opvolger: oud-raadslid Gerrit van Eijk (VVD).  
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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 
Willy (W.A.G.M.) Hendriks-van Haren (LOF), Jeu (M.W.G.) Verstraaten (VDB-LO), Peter (P.I.M.H.) 
Stevens (CDA) en Bouke (B.A.M.) de Bruin-van Vught (CDA). 
 
Breda – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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, PvdA-
fractievoorzitter in de Bredase raad en woordvoerder voor wethouders bij de afdeling communicatie 
van de gemeente Helmond.  
 
Breda – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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. Geen opvolger.  
 
Cranendonck – gezondheid (1 wethouder)  
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 ‘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. Er komt geen opvolger voor Landwehr.  
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De Ronde Venen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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.  
 
Delft – andere politieke werkkring (1 wethouder) 
Hatte van der Woude (VVD), nummer 32 op de kandidatenlijst, stapt over naar de Tweede Kamer. 
Opvolger: voormalig wethouder Lennart Harpe (VVD).  
 
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.  
 
Den Helder – persoonlijk (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Maureen Sluiter (VVD) wordt gemeentesecretaris bij de gemeente Westervoort en adjunct-directeur 
van 1Stroom, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Opvolger: VVD-
fractievoorzitter 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 
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 (1 wethouder)  
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 
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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 - 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 – einde interimschap (1 wethouder)  
Joost de Jong (VVD), vervanger sinds december 2020 van Marcel Oosterveer (VVD), krijgt per 16 
maart nog eens een verlenging van zestien weken voor zijn vervanging omdat Oosterveer een 
nieuwe oogoperatie moet ondergaan. Per 14 juli stopt De Jong met zijn vervanging. Opvolger: 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.  
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.’  
Er komt geen opvolger.  
 
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.  
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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 WOB-
verzoek 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, 1 definitief)  
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 voor de korte 
duur van zijn wethouderschap 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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)    
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 – burgemeester 
Anke van Extel-van Katwijk (CDA) wordt burgemeester van Asten. Opvolgster op 28 januari 2021: 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 
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.” 
Opvolgster: Annette Stinenbosch, voormalig CDA-wethouder in Bergen op Zoom. 
 
Goirle – gezondheid (1 wethouder)  
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.  
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Goirle – gezondheid (1 wethouder)  
Marijo Immink (Pro Actief Goirle) legt haar werkzaamheden tijdelijk neer omdat bij haar borstkanker 
is geconstateerd. Haar taken worden verdeeld over de overige collegeleden. Er komt geen opvolger.  
 
Gooise Meren – burgemeester (1 wethouder)  
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. Geen opvolger.  
 
Gouda – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
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 ligt 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 QR-
code niet wilde laten bij een wijkraadsvergadering. Rog steunde ook de inmiddels afgetreden CDA-
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 (1 wethouder)  
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.  
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Hardenberg – burgemeester (1 wethouder)  
Jan ten Kate (OpKoers.nu) wordt voorgedragen tot burgemeester van Staphorst. Opvolger: de 59-
jarige Nico Lansink Rotgerink, voormalig wethouder in Borne voor GB90 (2002-2010) en vervanger 
van een VVD-wethouder in Wierden (2016-2018).  
 
Hardenberg – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
Gitta Luiten (PvdA) stopt per 1 april. Zij wordt partner Cultuur en Erfgoed bij BMC. Opvolgster: de 68-
jarige Mary Looman, voormalig wethouder in Midden-Drenthe en voormalig waarnemend 
burgemeester van Skarsterlân.  
 
Heemskerk – persoonlijk (1 wethouder)  
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 CDA-
bestuurslid Frits Brouwer wordt zijn definitieve opvolger.  
 
Heerde – persoonlijk (1 wethouder)  
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 Berkhoff, die in deze periode ook met 
gezondheidsproblemen te maken heeft, het liefste speelt 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 (1 wethouder)  
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.  
 
Kampen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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.” Opvolgster: NIeke Jansen (GroenLinks).  
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Kerkrade – burgemeester (1 wethouder)  
Dion Schneider (VVD) is benoemd tot waarnemend burgemeester in Simpelveld. Er komt geen 
opvolger.  
 
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. Er komt geen opvolger.  
 
Laarbeek – burgemeester (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)   
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. Opvolger: de 22-jarige 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 Jasper 
Nieuwenhuizen (VVD), Ad (A.G.W.) Jongenelen (Dorpsbelang), Marcel (M.L.) Reijven (PvdA) en Nils 
Langedijk (Hart voor Langedijk/D66).  
 
Lansingerland – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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. Er 
komt geen opvolgster.  
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Leidschendam-Voorburg - burgemeester (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
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 
ziet partijgenoot en burgemeester Ina Adema vertrekken en staat regelmatig onder druk omdat zelfs 
haar eigen partij een voorstel voor vernieuwing van het stationsgebied afwijst.  
Opvolger: Adam Elzakalai (VVD), voormalig wethouder in Haarlemmermeer.  
 
Leudal – gezondheid (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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.  
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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 (1 wethouder)  
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 (2014-2015).  
 
Midden-Groningen – persoonlijk (1 wethouder)  
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 
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 (VKP) en Jos van den Boogaart (AB 90).  
 
Nederweert – persoonlijk (1 wethouder)  
Frank Voss (Nederweert Anders) stapt per direct op. Hij heeft zichzelf de vraag gesteld of hij op 72-
jarige 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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 
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Wijnia (GroenLinks), voormalig Statenlid in Gelderland voor GroenLinks en oud-wethouder van 
Nijmegen (1990-1994) en gemeentesecretaris in de afgelopen twintig jaar in Heumen en Lingewaard.  
 
Noardeast-Fryslân – gezondheid (1 wethouder)  
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 interimschap (1 wethouder)  
Egbert van Esch (CDA) stopt als vervanger want de herstelde Esther Hanemaaijer (CDA) keert na 
ziekteverlof terug als wethouder.  
 
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. Er komt geen opvolger.  
 
Oldambt – persoonlijk (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
Robin van der Helm (VVD) stopt in september om een lang gekoesterde wens uit te gaan voeren: het 
opzetten van een eigen onderneming. Opvolger: fractievoorzitter Dees Melsen (VVD), sinds 2013 
VVD fractievoorzitter in Oosterhout.  
 
Ouder-Amstel – burgemeester (1 wethouder)  
Marian van de Weele (D66) wordt burgemeester van Waterland. Opvolger: Willem Jansen (D66).  
 
Oudewater – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
Walther Kok (De Onafhankelijken) wordt getroffen door een hartinfarct, ligt in het ziekenhuis en 
wordt geopereerd. Collegeleden nemen taken over tot zijn terugkeer.  
 
Papendrecht – politiek – bestuursstijl (1 wethouder, 0 definitief)  
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 (1 wethouder)  
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.  
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Peel en Maas – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
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 vanwege de samenvoeging van Beemster met Purmerend per 1 januari 2022 
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 RES-bod. 
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 (1 wethouder)  
Björn Lugthart (Wij) wordt burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Geen opvolger.  
 
Roerdalen – gezondheid (1 wethouder)  
Eugenie Cuijpers (CDA) is vanwege ziekte langere tijd uitgeschakeld en maakt in de zomer bekend 
definitief niet meer terug te keren. Opvolger: de 43-jarige Martijn van Helvert uit Susteren die eerst 
vier maanden tijdelijk haar opvolger is en daarna de definitieve opvolger wordt. Van Helvert, 
voormalig Tweede Kamerlid, deed er voor een poging om landelijk lijsttrekker van het CDA te worden 
en haalde later te weinig voorkeursstemmen om in de Kamer te worden gekozen. Zijn definitieve 
aantreden als wethouder levert de nodige commotie op over het risico op wachtgeld dat de 
gemeente mogelijk in de toekomst voor Van Helvert moet betalen.  
 
Rotterdam – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen (VVD) wordt voorgedragen als burgemeester van Vlaardingen, als 
opvolger van Bas Eenhoorn die sinds december 2019 waarnemend burgemeester is. Opvolger: VVD-
fractievoorzitter Vincent Karremans.  
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Rotterdam – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)   
Sven de Langen (CDA) stopt half oktober. Hij wordt bestuurder bij PZC Dordrecht, een instelling voor 
ouderenzorg. Opvolgster: Christine Eskes (CDA).  
 
Rozendaal - persoonlijk (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)   
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. Geen opvolger.  
 
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.  
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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
Fahid Minhas (VVD) wordt verkozen tot lid van de Tweede Kamer en dient zijn ontslag in. Opvolgster: 
Kamerlid Antoinette Laan (VVD).  
 
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).   
 
Sittard-Geleen – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 
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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 (1 wethouder) plus coalitiebreuk (2 wethouders, 0 definitief)  
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 
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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. Geen opvolger.  
 
Stichtse Vecht – persoonlijk (1 wethouder)  
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.  
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Tiel – einde interimschap (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
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, 1 definitief)  
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 
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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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 Wieren-
Kraayvanger.  
 
Venlo – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder) resp. coalitiebreuk (1 wethouder) 
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 
verwoordt 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 (1 wethouder)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
Rens Reijnierse (50 Plus) is vanwege hartklachten tijdelijk uit de running, in ieder geval tot het einde 
van het jaar. Collegeleden nemen zijn taken waar.  
 
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 
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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 (1 wethouder)  
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 
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
Leon de Lange (D66) wordt voorgedragen tot burgemeester van Landsmeer. Geen opvolger omdat 
Weesp per 2022 fuseert met Amsterdam.  
 
Weesp – burgemeester (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
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).  
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Westerkwartier – gezondheid (1 wethouder)  
Bert Nederveen (ChristenUnie) legt zijn werkzaamheden 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.” 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 (1 wethouder)  
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 
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, tijdelijk (1 wethouder)  
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 – andere politieke werkkring (1 wethouder)  
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 (1 wethouder)  
Eric Balemans (VVD) meldt zich ernstig ziek. De VVD gaat op zoek naar een opvolger, voorlopig eerst 
voor een periode van 16 weken. 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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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 SGP-
wethouder Henk Vreeswijk (PCG).  
 
Winterswijk – gezondheid (1 wethouder)  
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.  
 
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 
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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)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
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 – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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.' Geen opvolger.  
 
Zutphen – andere zakelijke werkkring (1 wethouder)  
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, tijdelijk (1 wethouder)  
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 
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weken nodig voor herstel. Collega-wethouders Harrie Rietman en Maarten Slingerland nemen zijn 
taken over.  
 
Zwolle – burgemeestersbenoeming (1 wethouder) 
Klaas Sloots (GroenLinks) wordt per 20 januari 2021 benoemd tot burgemeester van Stadskanaal. 
Opvolgster: Dorrit de Jong (GroenLinks)  
 
Zwolle – gezondheid, tijdelijk (1 wethouder)  
William Dogger (Swollwacht) legt om gezondheidsredenen in mei zijn werkzaamheden neer. Hij blijft 
in ieder geval afwezig tot het zomerreces en keert daarna terug.  
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JAAROVERZICHT 2022 (tot GR2022, 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 ging om een brief met een CDA-campagneboodschap die donderdagavond bij inwoners van de 
gemeente Bergen werd bezorgd. De brief was opgesteld op papier dat lijkt op briefpapier van de 
gemeente Bergen en zat in een envelop met hetzelfde logo. 
Burgemeester Lars Voskuil had vlak voor het opstappen laten 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.  
 
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 
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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.  
 
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 
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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. 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.  
 
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.  
 



DE COLLEGETAFEL - Eindrapport Wethoudersonderzoek 2018-2022, hoofdpunten en de lijst van 
tussentijdse vertrekkers – DECEMBER 2022 

92 

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.  
 
 
 
 
 
 


