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Aalten
Erik Luiten (CDA) treedt terug na een integriteitsonderzoek over het zonder vergunning
aanleggen van een mestbassin op zijn melkveebedrijf. Zijn partijgenoot Ted Kok ontspringt
de dans nadat hij toegeeft dat het fout was om vertrouwelijke informatie over een controle
aan Luiten door te geven. Opvolger: Gerard Nijland (CDA-raadslid uit Zevenaar).
Achtkarspelen
De PvdA stapt uit de coalitie uit verbolgenheid dat coalitiepartner FNP de PvdA links laat
liggen. Aanleiding: de aanvaarding van een motie van de FNP waarover geen overleg met de
PvdA is gevoerd en die een bezuiniging van 510 duizend euro betekent op het sociaal
domein ten gunste van groenvoorziening, consultatiebureaus en sportverenigingen. PvdAwethouder Gerda Postma stapt op. De poging van de FNP een nieuwe coalitie te formeren,
mislukt. Daarna wordt in de zomer een nieuwe coalitie geformeerd, zonder FNP en zonder
GBA. Daardoor eindigt het wethouderschap van Max de Haan (GBA) en Marten van der
Veen (FNP). De nieuwe coalitie bestaat uit CDA, PvdA en Christenunie met vier wethouders:
Harjan Bruining (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Gerda Postma (PvdA) en Klaas Antuma
(Christenunie). Het vaststellen van het nieuwe coalitieakkoord, waarin de bezuiniging op het
sociaal domein is teruggedraaid, en de benoeming van de nieuwe wethouders vindt plaats
in een raadsvergadering zonder FNP, GBA en VVD.
Achtkarspelen
Gerda Postma (PvdA) gooit begin november de handdoek in de ring. Zij voelt zich
belemmerd in haar functioneren als wethouder. De FNP heeft haar terugkeer als wethouder
na de breuk in de zomer ‘moreel verwerpelijk, onverdedigbaar en aan onze burgers niet uit
te leggen’ genoemd. Postma kreeg in de Begrotingsraad van oktober een motie van
wantrouwen van het GBA aan de broek. Opvolger: Sjon Stellinga (PvdA, oud-wethouder en
voormalig burgemeester van Schiermonnikoog).
Almelo
Anja Timmer (PvdA) stopt begin van het jaar om persoonlijke reden: ‘Als bestuurder is het
lastig om de juiste balans te vinden tussen werk en privé, en ik merkte voor mijzelf in
toenemende mate hoe dat precaire evenwicht de laatste tijd vaak, té vaak, zoek raakte.' De
PvdA wordt het niet eens over een opvolger en stapt uit de coalitie. De raad zoekt en vindt
in september zelf een opvolger: de partijloze zorgbestuurder Christien van Wijk.
Alphen aan den Rijn
Willem-Jan Stegeman (D66) neemt zijn verantwoordelijkheid nadat uit een onderzoek blijkt
dat er onduidelijkheden zijn over de financiele situatie bij de Sociale Werkplaats Alphen aan
den Rijn en in het verlengde daarvan de sturing op de SWA. ‘Ik ben als verantwoordelijk
wethouder, naar aanleiding van dit rapport, tot de slotsom gekomen dat deze ernstige
constateringen niet zonder politieke gevolgen kunnen blijven. Ik heb dan ook besloten met
onmiddellijke ingang als wethouder af te treden.’ Opvolger: Ed de Leest (D66).
Arnhem
Alex Mink (SP) treedt af nadat ‘het vertrouwen in mij broos is geworden’. Directe
aanleiding: een motie van wantrouwen die is gesteund door de gehele oppositie terwijl
coalitiepartijen D66 en Christenunie met grote tegenzin tegen de motie stemden. De reden:
Lijst van politiek ten val gekomen wethouders in 2016 – onderzoek De Collegetafel

wethouder Mink krijgt van alle partijen het verwijt dat hij de raad onjuist en onvolledig
heeft geinformeerd in de kwestie over de woningbouw aan de Westervoortsedijk. Hij lag
ook onder vuur bij Trolley 2.0 en kreeg in de afgelopen twee jaar kritiek op andere dossiers
zoals de dansschool in Rijkerswoerd en de nieuwbouw van supermarkt Lidl in Elderveld.
Opvolger: de Amsterdamse SP’er Geert Ritsema.
Barendrecht
VVD-wethouder Leon van Noort stapt zelf op omdat hem de wacht dreigt te worden
aangezegd vanwege de ophef over een affaire met een vrouwelijke ambtenaar. De VVD is
verdeeld over zijn opvolging en als gevolg daarvan komt de coalitie met EVB en D66 tot een
einde. Het leidt tot een weken durende formatie en uiteindelijk tot een nieuwe coalitie van
EVB, CDA en SGP/Christenunie waardoor ook Ingeborg Monhemius (D66) niet meer
terugkeert. De EVB-wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden volgen zichzelf op;
de twee nieuwe wethouders zijn: Peter Luijendijk (CDA) en Johan van Wolfswinkel (SGPChristenunie).
Barneveld
Eppie Fokkema (CDA) treedt terug omdat hij de raad gebrekkig heeft geinformeerd rondom
het subsidievraagstuk van het Schaffelaartheater. Opvolger na een open
sollicitatieprocedure: de voormalige Renswoudse wethouder Didi Dorrestijn-Taal (CDA).
Bergen NH
Rob Zeeman (Kies Lokaal) stapt op vanwege een integriteitskwestie. Hij verhuurde zonder
toestemming een appartement op zijn perceel in het dorp Bergen. Hij dacht daarvoor
vergunning te heben, maar na een wob-verzoek en vervolgonderzoek blijkt dat dit een
misvatting is. ‘Als wethouder Ruimtelijke Ordening vind ik mijn misrekening onacceptabel. Ik
betreur de gang van zaken zeer.’ Opvolger: Hugo Snabilie (KIES Lokaal).
Berg en Dal
Ria Barber (C’90) wordt opgevolgd door Alex ten Westeneind (GJS), zo is afgesproken bij de
college-onderhandelingen.
Bunnik
Rob Zakee (P21) stapt met onmiddellijke ingang op. In de raadsvergadering verklaart hij niet
‘naar eigen tevredenheid en met een voor mij bevredigend resultaat’ zijn functie te kunnen
uitoefenen. Opvolger: Erika Spil (GroenLinks), ex-wethouder in De Ronde Venen.
Buren
De vier wethouders, Sietske Klein (VVD), Henk de Ronde (PCG), Sander van Alfen
(Gemeentebelangen) en Annemarie Vreman (CDA), stappen omdat er bestuurlijk en
ambtelijk is gefaald bij de aansturing en aanbesteding van de Brede School in Maurik. De
burgemeester blijft op zijn plek. De VVD neemt het initiatief voor de vorming van een nieuw
college. Er komt een nieuwe coalitie van VVD, PvdA en PCG waardoor Gemeentebelangen
en CDA naar de oppositiebankjes verdwijnen. De nieuwe wethouders zijn: Annie Benschop
(PvdA), Sietske Klein (VVD) en Henk de Ronde (PCG).
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Castricum
Hilbrand Klijnstra (D66), verantwoordelijk voor financien, wordt weggestuurd door de
oppositie in samenwerking met coalitiepartijen CKenG en PvdA. Klijnstra wordt
verantwoordelijk gehouden voor de overschrijdingen op de budgetten voor externen;
bovendien is er kritiek op zijn bestuursstijl. D66 en VVD met wethouder Esther Hollenberg
trekken zich daarop terug uit de coalitie. De nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en GDB
sturen Leo van Schoonhoven (CKenG) en Ans Pelzer (PvdA) naar huis. Als nieuwe
wethouders treden aan: Kees Rood (VVD), Marcel Steeman (D66), Wim Swart (CDA) en Rob
Schijf (GDB).
Cranendonck
Gerard Adams (VVD) legt na één maand zijn wethouderschap neer. Hij treedt af om
“persoonlijke redenen”, maar al snel wordt duidelijk dat Adams een negatief persoonlijk
assessment over zijn ongeschiktheid om wethouder te worden, heeft verzwegen en onder
politieke druk is opgestapt. Geen opvolger.
De Bilt
Jolanda van Hulst (VVD) wordt door de eigen fractie weggestuurd. Aanleiding: na 2,5 jaar
heeft Van Hulst nog geen oplossing voor het plaatselijke hoofdpijndossier, de nieuwbouw
van zwembad Brandenburg. De VVD wordt vervolgens door D66, GroenLinks en CDA uit de
coalitie gezet en vervangen door Beter De Bilt. Opvolger: Ebbe Rost van Tonningen (Beter
De Bilt)
De Ronde Venen
Het college komt ten val door een motie van wantrouwen van de VVD die wordt gesteund
door de coalitiepartijen CDA en RVB. Aanleiding: het rapport van de Rekenkamercommissie
over de samenwerking met de DUO, Diemen, Uithoorn en Ouderkerk a/d Amstel. Het
betekent exit voor Erika Spil (PvdA/GroenLinks) en Aldrid Dijkstra (Christenunie). David
Moolenburgh (CDA) en Anco Goldhoorn (RVB) zijn solidair met hun collega’s en stappen ook
op. De VVD, de indiener van de motie, komt in de coalitie in plaats van PvdA/GroenLinks.
Moolenburgh, Goldhoorn en Dijkstra volgen zichzelf op, Alberta Schuurs (VVD) vervangt
Erika Spil.
Diemen
Maita van der Mark (SP) wordt teruggetrokken als wethouder nadat twee SP-raadsleden
zich van hun fractie hebben afgescheiden vanwege een conflict met de fractievoorzitter.
Geen opvolger.
Dinkelland
Eric Kleissen (CDA) wordt weggestuurd met een motie van wantrouwen die wordt gesteund
door coalitiepartij Lokaal Dinkelland. Aanleiding: de CDA-wethouder heeft te weinig gedaan
met de opdracht om de bouw van een megastal voor duizenden varkens in Weerselo te
voorkomen. Twee raadsleden van Lokaal Dinkelland stappen uit hun fractie en gaan verder
als Algemeen Belang Dinkelland.
Enkele dagen later wordt Annette Zwiep (Lokaal Dinkelland), verantwoordelijk voor reintegratie, met een motie van wantrouwen weggestuurd. Aanleiding is een vernietigend
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integratieproject: 'DinkellandWerkt'. Volgens een onderzoek van de rekenkamer is fout op
fout gestapeld en kostte de mislukte pilot de gemeenschap meer dan driehonderdduizend
euro.
Zwiep zegt daarop dat zij nooit is gesteund door haar partijgenoten in het college, Alfons
Steggink en Loes Stokkelaar en al helemaal niet door de CDA-wethouders Eric Kleissen en
Ilse Duursma.
In de raadsvergadering waarin Zwiep wordt weggestuurd, krijgen Alfons Steggink en Loes
Stokkelaar een motie van wantrouwen aan de broek van Lokaal Dinkelland en D66. Die
motie haalt geen meerderheid maar Steggink en Stokkelaar zeggen vervolgens het
lidmaatschap van Lokaal Dinkellaand op.
Korte tijd later geef Loes Stokkelaar er de brui aan omdat zij vindt dat haar persoonlijke
integriteit ernstig is aangetast.
Voormalig commissaris van de Koning Geert Jansen krijgt de opdracht om de bestuurlijke
crisis in Dinkelland te ontrafelen en op te lossen. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld
besluit om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester met drie
maanden stop te zetten. Vervolgens wordt bekend dat waarnemend burgemeeste Ineke
Bakker de lopende zaken overneemt van Alfons Steggink en Ilse Duursma, omdat de wet
voorschrijft dat een gemeente niet bestuurd mag worden door een college dat bestaat uit
minder dan de helft van het aantal wethouders dat bepaald is door de raad.
Eemnes
De VDB-fractie stapt uit de coalitie met CDA en D66. Aanleiding: CDA en D66 kiezen een
andere richting dan de VDB-fractie bij het voorstel over de locatie van het huis Huis van
Eemnes dan afgesproken in het coalitieakkoord, waarna de VDB-fractie het vertrouwen in
de coalitiepartners opzegt. De coalitie verliest daardoor zijn meerderheid in de raad. CDA en
D66 halen de PvdA erbij, passen het coalitieakkoord aan en Sven Lankreijer (PvdA) treedt
toe als nieuwe parttime-wethouder. Jan den Dunnen (CDA) en Niels Rood (D66) gaan door
in het vernieuwde college.
Eersel
Het college komt ten val als wethouder Chris Tönissen (PvdA/GroenLinks) een raadsvoorstel
om voor een oplossing te zorgen voor de situatie van een recreatiewoning in Knegsel naast
zich neerlegt. Het negeren van de raad leidt tot een motie van wantrouwen van de oppositie
die de eindstreep haalt dankzij CDA-raadslid Jacqueline Wouters-Woestenberg. Behalve
Tönissen worden daarmee ook Ria van Hamsvoord-Huijbers (CDA) en Liesbeth Sjouw (D66)
weggestuurd. Raadslid Wouters wordt uit het CDA gezet, en sluit zich aan bij Eersel Anders.
Deze partij slaagt er niet in een nieuwe coalitie te vormen. Pas in juni is er een nieuwe
coalitie geformeerd, bestaande uit D66, CDA, PvdA/GroenLinks en gedoogpartner VVD en
worden de drie weggestuurde wethouders opnieuw tot wethouder benoemd.
Eindhoven
Bianca van Kaathoven (SP), het stemmenkanon bij de verkiezingen van 2014, legt per direct
het wethouderschap neer als blijkt dat het haar ontbreekt aan een breed draagvlak op een
aantal sportdossiers. ‘Het is onmogelijk geworden om in de kwesties rond de IJsbaan en de
Tongelreep echte stappen te kunnen zetten.’ Opvolger: Jakob Wedemeijer (SP), deeltijdadvocaat in Heerhugowaard.
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Enkhuizen
Rob de Jong (Nieuw Enkhuizen) voelt onvoldoende vertrouwen bij zijn achterban en stapt
op. De coalitie van SP, CDA en Christenunie gaat verder als minderheidscoalitie (7 op 17
raadszetels in een raad met tien fracties) zonder een wethouder van Nieuw Enkhuizen.
Geldrop-Mierlo
CDA en SP hebben geen vertrouwen meer in de manier van besturen van coalitiepartij
Democratische Groepering Geldrop (DCG). Toon Steenbakkers (DCG) wacht de motie van
wantrouwen niet af en stapt op. DCG wordt arrogantie en achterkamertjespolitiek
verweten. De motie van wantrouwen wordt aangenomen, met steun van CDA en SP, en
daarmee is de coalitie ontploft. Miranda Verdouw (SP), Renee Hoekman-Sulman
(Dorpspartij) en Marc Jeuken (CDA) worden demissionair. Pas een half jaar later is er een
nieuwe coalitie met een minderheidscollege met drie wethouders: Marc Jeuken (CDA),
Renee Hoekman-Sulman (Dorpspartij) en Miranda Verdouw (SP).
Gouda
De VVD stapt onverwacht uit de coalitie en dat luidt de val van het Goudse college in.
Aanleiding: een motie over de instandhouding van opvoedrelaties over de zorg van kinderen
in drie pleeggezinnen. De motie is volgens VVD-wethouder Laura Werger onuitvoerbaar
omdat de gezinnen niet meer in Gouda wonen. Werger dient vervolgens haar ontslag in. In
de daaropvolgende raadsvergadering dienen de oppositiepartijen een motie van
wantrouwen in omdat de raad vindt dat de coalitie, na het vertrek van de VVD, instabiel is
omdat zij niet meer kan steunen op een raadsmeerderheid. De motie haalt het met 18
tegen 17 waarop de wethouders Daphne Bergman (D66), Rogier Tetteroo (PvdA), Jan de
Laat (Gouda Positief) en Hilde Niezen (GroenLinks) opstappen.
De vertrouwensbreuk wordt na de zomer hersteld met de presentatie van een nieuwe
zakencoalitie van D66, PvdA, Gouda Positief, GroenLinks en de nieuwelingen CDA en
Christenunie. Bergman, Tetteroo, De Laat en Niezen worden opnieuw geinstalleerd. Jan
Willem van Gelder (CDA) en Corine Dijkstra (Christenunie) zijn de nieuwe wethouders.
Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Wim Westerman (GroenLInks) krijgt een motie van wantrouwen aan zijn broek van de raad
maar weigert op te stappen. Reden: gebrek aan resultaten en de eigenwijze stijl van de
wethouder. Er volgt een extra raadsvergadering waar de wethouder een motie van ontslag
voor de kiezen krijgt die door tien van de 11 raadsleden wordt gesteund. Alleen de
GroenLinks-fractie is tegen de motie. Opvolger: Odd Wagner (GroenLinks, voormalig
wethouder in Den Helder en Heemstede)
Odd Wagner (GroenLinks) wordt opnieuw wethouder in Den Helder, als opvolger van de
vertrokken Jacqueline van Dongen (Stadspartij). D66 en VVD blokkeren een nieuwe
GroenLinks-wethouder omdat een derde wethouder volgens de beide partijen niet meer
nodig is, in het vooruitzicht van de herindeling. Dus geen opvolger.
Halderberge
De 64-jarige Peter Bons (Lokaal Halderberge) legt conform politieke afspraak het
wethouderschap halverwege de collegeperiode neer en keert terug naar zijn vroegere
werkgever, de Haagse Hogeschool. Opvolger: Jan Mollen (Lokaal Halderberge).
Lijst van politiek ten val gekomen wethouders in 2016 – onderzoek De Collegetafel

Haren
Paula Lambeck (VVD) legt haar wethouderschap neer nadat haar fractie uit de coalitie is
gestapt. De VVD is niet langer voor een zelfstandig Haren maark kiest voor fusie met
Groningen en Ten Boer. Coalitiepartners D66 en Gezond Verstand Haren vinden in het CDA
een nieuwe coalitiepartner. Opvolgster: Mathilde Stiekema (CDA).
Heemstede
Heemsteeds Burger Belang (HBB), de grootste partij in Heemstede, botst met de VVD over
de bouw van een nieuwe Vomar-supermarkt. HBB houdt vast aan zijn verkiezingsbelofte om
aan de Eikenlaan/Binnenweg geen nieuwe supermarkt te bouwen. De VVD wil dat wel en
daarop stapt HBB uit de coalitie en trekt de eigen wethouder Remco Ates (HBB) terug. De
coalitie komt daarmee ten val; de twee overige wethouders, Heleen Hooij (VVD) en Christa
Kuiper-Kuijpers (CDA), worden demissionair. In sneltreinvaart formeren VVD en CDA met
D66 een nieuwe coalitie met een nieuw coalitieakkoord Duurzaam, Daadkrachtig en
Dienstbaar. Hooij en Kuiper-Kuijpers gaan door in het nieuwe college dat met Sebastiaan
Nieuwland (D66) een nieuw gezicht heeft.
Heeze-Leende
Mathieu Moons (Lokaal Heeze-Leende) krijgt een motie van wantrouwen van
coalitiepartijen CDA en VVD aan zijn broek omdat hji niet naar behoren zou functioneren.
Zijn partij stapt onmiddellijk uit de coalitie. Volgens CDA en VVD beschikt Moons niet ‘over
visievorming en kennis van zaken die we van een bestuurder verwachten’. Als opvolger
schuiven zij Toon Bosmans (PvdA) naar voren die wordt benoemd.
Hillegom
Frits Roelfsema (CDA) stopt er mee nadat hij een gele kaart heeft gekregen van de raad die
ontevreden is over zijn gebrekkige informatievoorziening. Zelf heeft Roelfsema het over een
verschil van mening tussen hem en de CDA-fractie over de wijze waarop verschillende
dossiers zijn behandeld. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Fred van Trigt.
Hoogezand
De 45-jarige vrijgezel Ger Lindeman (PvdA) vertrekt van de ene op de andere dag als
wethouder zonder opgaaf van redenen. Hij geeft geen toelichting omdat het om een
persoonlijke kwestie gaat. Twee weken later geeft Lindeman in de lokale media toe dat zijn
mysterieuze vertrek het gevolg was van ‘een stomme fout’: hij legde zijn functie neer omdat
hij werd gechanteerd met een seksueel getint chatgesprek met een zogenaamd 14-jarig
meisje. Opvolgster: de 60-jarige voormalige Groningse wethouder José van Schie (PvdA).
Krimpen aan den IJssel
Gerrit Boudestijn (Leefbaar) dient zijn ontslag in naar aanleiding van een kritische email die
hij verkeerd verstuurde. In de mail was hij kritisch over de nieuwe verbinding tussen
Krimpen en Rotterdam. In plaats van deze mail naar de fractievoorzitter van zijn Leefbaar
Krimpen te sturen, verzendt hij de mail per ongeluk naar de gehele raad. Daarop zegde raad
het vertrouwen op in de wethouder.
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Leiderdorp
D66 maakt een einde aan de coalitie met VVD en CDA. Aanleiding: verstoorde persoonlijke
verhoudingen, een verziekte sfeer waarbij het debat ‘over het randje ging’ en het schenden
van vertrouwelijkheid. Michiel van der Eng (D66), Jef Gardeniers (CDA) en Kees Wassenaar
(VVD) worden demissionair. CDA en VVD vormen met PvdA en LPL een nieuwe coalitie.
Wassenaar en Gardeniers treden toe tot het nieuwe college dat verder bestaat uit twee
parttime wethouders: LPL-raadslid Angelique Beekhuizen en PvdA-fractievoorzitter Olaf
McDaniel.
Leudal
John van den Beuken (CDA) treedt af na een aangenomen motie van wantrouwen van de
oppositie die wordt gesteund door coalitiepartner Samen Verder. Aanleiding: tegen het
besluit van de raad en buiten de raad om heeft het college de halvering van de subsidies aan
de muziekverenigingen teruggedraaid. De oppositie stelt dat het CDA voor Sinterklaas speelt
en houdt het CDA voor dat de raad meer is dan een applausmachine voor het CDA.
Het CDA stapt vervolgens uit de coalitie waardoor dus ook het wethouderschap eindigt voor
Paul Vogels. Ronduit Open en Samen Verder vormen een nieuwe coalitie. Arno Walraven en
Paul Verlinden (beiden Samen Verder) worden opnieuw wethouder in de nieuwe coalitie.
Richard Verheul en Stan Backus worden de nieuwe wethouders voor Ronduit Open.
Maassluis
De Verenigde Senioren Partij Maassluis (VSP) trekt zich terug uit de coalitie met VVD, PvdA
en CDA. Reden: de coalitiepartijen zijn volgens VSP uit elkaar gegroeid. David van der
Houwen (VSP) treedt per direct af. De coalitie behoudt de meerderheid; geen opvolger.
Nederbetuwe
De PvdA stapt uit de coalitie als gevolg van al langer bestaande spanningen met
coalitiepartijen SGP en CDA die beiden een meerderheid hebben in de raad. Aanleiding: het
voornemen van SGP en CDA om een motie van wantrouwen in te dienen tegen PvdAwethouder Vincent van Neerbos om twee ton te bezuinigen op het bibliotheekwerk.
Er komt een nieuwe coalitie met een nieuw akkoord gesloten door SGP, CDA en VVD. Hans
Keuken (SGP) en Herman Gerritsen (CDA) gaan door als wethouder. Voor de VVD wordt Rob
Benschop wethouder.
Nieuwkoop
Trudy Veninga (CDA) maakt voor de zomer bekend aan het einde van de zomer te stoppen.
Reden: zij legt wegens overbelasting het wethouderschap neer. Het CDA gaat op zoek naar
een opvolger en moet tot zijn verbijstering constateren dat coalitiepartners SBN en D66 de
VVD vragen om coalitiepartij te worden. Een aantal inhoudelijke liberale wensen worden
ingewilligd waarna VVD-fractievoorzitter Paul Platen de nieuwe wethouder wordt. SBN en
D66 laten in een persbericht weten de voorkeur te hebben voor een wethouderskandidaat
’met kennis van de lokale omstandigheden’.
Nijmegen
Turgay Tankir (PvdA) legt zijn functie neer vanwege een conflict met de eigen fractie over
hoe om te gaan met de portefeuille werk en inkomen van de wethouder. De PvdA verdwijnt
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uit de coalitie omdat de partij niet langer als een betrouwbare partner wordt gezien.
Opvolger: Jan Zoetelief (VSP).
Nuenen
Paul Weijmans (SP) dient zijn ontslag in vanwege een niet meer te lijmen vertrouwensbreuk
in het college. De SP ziet vanwege de verstoorde verhoudingen af van een vervanger en
stapt uit de coalitie met W70, D66 en GroenLinks die daarmee ten val komt. Aanleiding:
volgens de SP weigerden de collega-wethouders de taken die zij in zomer van 2015, tijdens
de ziekte van Weijmans overnamen, na zijn terugkeer terug te geven.
De provincie besluit in te grijpen en laat een onderzoek doen onder leiding van Letty
Demmers, de voormalige burgemeester van Best, naar de bestuurlijke chaos in Nuenen
waar het al jaren rommelt.
W70, D66 en GroenLinks komen met CDA en Nuenens Belang tot overeenstemming over de
vorming van een nieuwe meerderheidscoalitie. In het nieuwe coalitieakkoord zetten de vijf
partijen zich in voor een verbetering van de onderlinge verhoudingen en op een
bestuursstijl die zakelijk moet met duidelijker communicatie en een betere sfeer in de
politiek. Caroline van Brakel (CDA), voormalig wethouder in Veldhoven, komt het college als
nieuwe wethouder versterken. Dat college bestaat verder uit: Martien Jansen (W70), Henk
Pero (D66) en Joep Pernot (GroenLinks).
Nuth
De coalitie van VVD, CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks komt ten val over de fusie met
Schinnen en Onderbanken. CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks willen meer tijd nemen en
stemmen tegen de fusie. De VVD sluit zich aan bij de oppositie waardoor er een
meerderheid voor fusie ontstond. De raad stuurt via een motie van ontslag de wethouders
John Essers (GroenLinks), Ramon Lucassen (CDA) en Bér van den Heuvel (Leefbaar Nuth) uit
hun functie. VVD-wethouder Ed Slangen mag blijven. Een dag later is er een nieuwe coalitie
gevormd van VVD en de voormalige oppositiepartijen BurgerBelangen, Groot-Nuth, Trots
Nuth en PvdA. Harry Bakker (Trots) en Fons Heuts (BurgerBelangenNuth) worden naast
Slangen tot nieuwe wethouders benoemd.
Oudewater
De coalitie van Onafhankelijken en CDA leidt schipbreuk. Aanleiding: een motie van
wantrouwen van Onafhankelijken waarin wordt uitgesproken dat het volledige college de
moties van de raad niet goed uitvoert en niet luistert naar de raad. Oppositiepartij VVD/D66
steunt de motie waarmee de wethouders Ad de Regt (CDA) en Bert Vermeij
(Onafhankelijken) naar huis worden gestuurd. Enkele dagen later neemt De Regt,
verantwoordelijk voor het sociaal domein en financien, per direct ontslag. Onafhankelijken
en VVD/D66 maken voor de rest van de raadsperiode een nieuw coalitieakkoord
“Zelfstandig Oudewater pakt door!” Bert Vermeij gaat in de nieuwe coalitie voor de
Onafhankelijken door als wethouder. Voor VVD/D66 wordt de eerder in Woerden
weggestuurde Bob Duindam als wethouder benoemd.
Purmerend
Edwin Voorbij (D66) legt het wethouderschap neer. Hij overleeft een motie van treurnis
naar aanleiding van zijn optreden inzake het dossier rond het sociale
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werkvoorzieningsbedrijf Baanstede, maar trekt toch zijn politieke conclusies. Opvolger: de
voormalige VVD’er Harry Rotgans (AOV).
Reusel-de Mierden
Toon Antonis (Samenwerking) legt het wethouderschap neer na ophef over een
nevenfunctie. Hij overleeft aanvankelijk een motie van wantrouwen, maar de kwestie over
het opplussen van zijn salaris door het wethouderschap deeltijds te maken, leidt zelfs tot
Kamervragen. Opvolger: Peter van de Noort (Samenwerking Reusel-de Mierden).
Schiermonnikoog
De 70-jarige Jan Dijkstra (Democraten Schiermonnikoog 2010) treedt af vanwege een
persoonlijk verschil van inzicht binnen het college van BenW over het ontwikkelen van een
visie op de toekomst van Schiermonnikoog. Volgens de burgemeester kwam Dijkstra tot de
conclusie dat hij op een andere golflengte zit dan zijn medecollegeleden. Opvolger:
gemeentesecretaris Ger Heeringa (Democraten Schiermonnikoog 2010).
Slochteren
Nico Stok (Gemeentebelangen) wordt door zijn fractie met onmiddellijke ingang uit het
college teruggetrokken. Tevens stapt de voltallige fractie uit de coalitie. Aanleiding: de raad
voelt zich misleidt door de wethouder op het dossier Verlengde Veenlaan, ook wel De
Molenstreek, over de onjuiste informatie bij de verkoop van bouwkavels. Stok ligt al langer
onder vuur vanwege zijn laconieke wijze van handelen en de geergerde toon waarop hij in
het debat soms vragen beantwoordt. Het optreden van de wethouder in de
raadsvergadering, vlak voor de zomer, leidt tot crisisberaad in het college waarna wordt
vastgesteld dat er geen vertrouwen meer is in de wethouder en de fractie van
Gemeentebelangen. Er komt geen opvolger. De oppositie steunt het minderheidscollege dat
tot de fusieverkiezingen van 2017 de zaken moet uitvoeren.
Sluis
De coalitiepartijen CDA, Nieuw Gemeentebelang en VVD dienen een motie van wantrouwen
in tegen zowel D66-wethouder Albert de Bruijn als tegen de raadsfractie van D66. De
coalitiepartijen verwijten De Bruijn slecht te communiceren met burgers en organisaties en
willen niet meer samenwerken met de fractie van D66. Er komt geen opvolger. De
coalitiepartijen kiezen voor het verhogen van het aantal werkuren voor jack Werkman
(VVD), van 75 procent naar fulltime, en Chris van de Vijver (Nieuw Gemeentebelang), van 75
procent naar 80 procent.
Son en Breugel
Na de coalitiebreuk tussen Dorpsbelang en Dorpsvisie besluit wethouder John Frenken
(Dorpsvisie) om per direct zijn wethouderschap neer te leggen. De verhoudingen tussen
beide partijen zijn gespannen onder meer door meningsverschillen over het Centrumplan.
Frenken kreeg bovendien al eerder een motie van afkeuring aan de broek omdat het budget
voor eenvoudige huishoudelijke hulp ver voor het einde van het jaar al op was. Dorpsbelang
vormt een nieuwe coalitie met VVD en PvdA/GL. De nieuwe partners maken een nieuw
beknopt coalitieakkoord met zes speerpunten, waaronder het Centrumplan en de
bestuurlijke toekomst. Robert Visser (Dorpsbelang) gaat door als wethouder en krijgt twee
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nieuwe collega’s: VVD-fractievoorzitter Kees Vortman en het Eindhovense GroenLinksraadslid Tom van den Nieuwenhuijzen.
Stedebroec
Henk Flierman (Gemeentebelangen) stapt op na de presentatie van het rapport over de
financiele wanorde bij de muziekschool. Flierman had in het kader van een
integriteitsonderzoek door Bing zijn taken al enige tijd neergelegd. Flierman wordt verdacht
van fraude met subsidiegeld van muziekschool Stede Broec toen hij in het bestuur zat van
de muziekschool. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 152.000 euro. Ton Schuitemaker
(VVD), die ook vanwege deze affaire tijdelijk een stap terug doet, treft volgens het
onderzoeksrapport geen blaam. Schuitemaker gaat weer met alle vertrouwen aan de slag.
Raadslid Jan Munnik (Gemeentebelangen) volgt Flierman op.
Stein
De coalitie komt ten val op de behandeling van Fase 2 van het Centrumplan: de fractie van
CMB wil niet langer samen in een college met DOS en CDA, die instemden met de bouw van
een complex van zes etages met 24 appartementen, een Aldi-filiaal en twee andere winkels.
CMB vindt dat het plan te veel afwijkt van het bestemmingsplan. DOS, CDA, Steins Belang,
VVD en G!na gaan aan de slag om een nieuw college te vormen maar de VVD stapt uit de
onderhandelingen omdat hen geen wethouder wordt gegund. Uiteindelijk vormen DOS,
CDA, G!na en Steins Belang de nieuwe coalitie. Danny Hendrikx (DOS), Natascha Wingelaar
(DOS) en Huub Janssen (CDA) komen terug in het nieuwe college dat in plaats van Chris
Fiddelers (CMB) twee nieuwe wethouders telt: Gina van Mulken (G!na) en Anton Roest
(Steins Belang).
Stichtse Vecht
Vital van der Horst (Streekbelangen) stapt op daags nadat hij een motie van wantrouwen
tenauwernood overleeft. Van der Horst wekt de ergernis van de raad omdat hij getergd
reageerde naar een inwoner die hij betichtte van smaad en een gang naar de rechter in het
vooruitzicht stelde. Opvolger: raadslid Warner van Vossen (Streekbelangen). .
Uitgeest
Karel Mens (VVD) dient zijn ontslag in omdat hij het aanzien van het wethouderschap heeft
geschaad. Aanleding: Mens bouwde bij zijn huis illegaal een intussen alweer gesloopt
tuinhuisje voor zijn motor. Opvolgster: Anke de Vink-Hartog (VVD).
Veenendaal
Frits Beckerman (ProVeenendaal) verliest het vertrouwen van zijn college-wethouders
Mariska Overduin-Biesma (CDA), Arianne Hollander (VVD), Marco Verloop (SGP) en Nermina
Kundic (D66). Er is sprake van grote verschillen in de taakopvatting en werkwijze waardoor
er geen vertrouwen meer is in verdere samenwerking met Beckerman. De fractievoorzitters
van de coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en D66 dienen een motie van wantrouwen in die leidt
tot het aanbieden van het ontslag door alle vijf wethouders.
De Christenunie leidt de formatieonderhandelingen en formeert een nieuw college met
CDA, VVD, SGP en D66 waarin de vier afgetreden wethouders terugkeren en Christenuniefractievoorzitter Engbert Stroobosscher de nieuwe wethouder wordt.
Lijst van politiek ten val gekomen wethouders in 2016 – onderzoek De Collegetafel

Venlo
Ramon Testroote (PvdA) neemt volgens afspraak halverwege de collegeperiode afscheid en
maakt plaats voor CDA-wethouder Hanno Lamers.
Henk Brauer (Venlo Lokaal) stapt op omdat hij de raad niet tijdig heeft geinformeerd over
de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van enkele parkeergarages in de stad. Twee
jaar geleden is Brauer al ingelicht over de slechte staat van parkeergarage De
Roermondsepoort. Brauer verzuimt ook het college tijdig te informeren. Zijn vertrek wordt
ingeluid nadat parkeergarage De Roermondsepoort plotseling is gesloten. Geen opvolger.
Waddinxveen
Cees Kroes (VVD) stapt onverwachts op. Aanleiding: een verschil van inzicht met zijn eigen
fractie over de koopzondagen. Kroes vindt dat de zondagse openstelling te lang op zich laat
wachten. Opvolger: Lex Hofstra, VVD-raadslid in Krimpen aan den IJssel.
Wassenaar
Sabine Verschoor (D66) gooit de handdoek. Ze is als wethouder van buiten vastgelopen op
de gesloten bestuurscultuur in het villadorp. ’De dominante bestuurscultuur in Wassenaar is
primair gericht op het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde
belangen. Daardoor komt er te weinig tot stand en krijgen nieuwe initiatieven geen kans.’
De sfeer in de gemeenteraad is volgens Verschoor onder de maat. ’Ik ervaar onderhuidse
spanningen in de gemeenteraad die de sfeer en de besluitvorming niet ten goede komen.
Discussies zijn vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk constructief.’
Opvolger: Freddy Blommers (D66), voormalig wethouder in Voorschoten voor ONS.
Weert
Harrie LItjens (Weert Lokaal) stopt er mee halverwege de periode, conform de afspraak die
in 2014 bij het aantreden van het college is gemaakt. Litjens, die veel kritiek oogstte omdat
hij te veel dossiers te lang liet lopen, gaat met pensioen. Opvolger: fractievoorzitter Martijn
van den Heuvel (Weert Lokaal).
Wierden
Rick Schasfoort (VVD) legt zijn taken neer als wethouder. Schasfoort ligt onder vuur met een
motie van afkeuring van de oppositie. Hem wordt verweten weinig tot niets te hebben
gedaan met de suggesties van belangenclubs voor het gewenste trace voor een
fietssnelweg. Opvolger: Nico Lansink Rotgerink, VVD-raadslid in Borne en voormalig
wethouder in Borne.
Wijdemeren
Pieter Smit (VVD) moet enkele maanden na zijn aantreden het wethouderschap opgeven.
Aanleiding: CDA en PvdA-GroenLinks zeggen het vertrouwen op in coalitiepartner VVD
vanwege onenigheid over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. Theo Reijn (CDA) en
Betske van Henten (CDA) en Sandra van Rijkom (PvdA-GroenLinks) blijven op hun post.
Winsum
De benoeming van Piet Wieringa tot nieuwe wethouder leidt tot interne verdeeldheid
binnen de fractie van Gemeentebelangen. Als gevolg daarvan ontstaat er een breuk in de
Winsumse coalitie. Christenunie, GroenLinks en D66 zeggen het vertrouwen op in
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Gemeentebelangen. Daarmee komt het college ten val en zijn Harmannus Blok
(Christenunie) en Marc Verschuren (GroenLinks) demissionair. De coalitie moet op zoek naar
een nieuwe raadsmeerderheid en vindt die met het toetreden tot de coalitie door de PvdA.
De nieuwe coalitie van Christenunie, GroenLinks, D66, CDA en VVD actualiseert het
bestaande coalitieakkoord onder een nieuwe titel: “Samen aan de slag!” en maakt een apart
afsprakendocument met de PvdA. Blok en Verschuren gaan door als wethouder en Bert
Westerink wordt namens het CDA de derde wethouder in het nieuwe college.
Zandvoort
Liesbeth Challik-Frijling (Ouderen Partij Zandvoort), die al vaker onder vuur lag vanwege
verwijten van verzuim, legt haar functie een dag nadat een raadsmeerderheid, dankzij de
steun vanuit de OPZ, een motie van wantrouwen met een nipte 9-8 meerderheid heeft
aangenomen. Challik-Frijling hoopt met haar vertrek de val van het hele college te
voorkomen. De twee andere wethouders, Gert-Jan Bluijs (CDA) en Gerard Kuipers (D66)
blijven demissionair op hun post tot dat er een nieuwe coalitie is gevormd, zo wordt er
afgesproken. OPZ-raadslid Veldwisch gaat verder als zelfstandige fractie.
Vlak voor Kerst wordt een nieuw coalitieakkoord voor de rest van de raadsperiode
gepresenteerd door de fracties van D66, CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal
Zandvoort, PvdA en Partij Veldwisch.
Zuidplas
Joke Vroegop (VVD) dient met onmiddellijk ingang haar ontslag in. Aanleiding is het delen
van geheime informatie, met haar eigen partner in huiselijke kring, en met een derde partij
bij de nieuwbouw van het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Opvolger: VVDraadslid Daan de Haas.
Zwijndrecht
Henk Mirck (ABZ) dient zijn ontslag in omdat er twijfels zijn ontstaan omdat hij een drs-titel
voerde. Aanvankelijk ziet de raad zijn onjuiste titelvoering – drs.-titel op zijn Linkedinpagina
voor een deeltijd-masterstudie ‘Master of Security in Information Technology’ door de
vingers, maar na de zomer trekt Mirck toch zijn conclusies. Opvolgster: Jacqueline van
Dongen, wethouder in Den Helder en ex-raadslid in Dordrecht.
Bron: De Collegetafel, 10 januari 2017
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