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Lijst van wethouders die in 2017 overstapten naar een andere baan – onderzoek De Collegetafel

Overzicht wethouders overgestapt naar andere baan in 2017:
Amsterdam – apw – 1 wethouder
Kajsa Ollongren (D66) wordt minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Rutte-III. De D66-fractie
ziet er na enige aarzeling van af om een opvolger voor te dragen, vanwege de forse kritiek van de
oppositie – voor een paar maanden heeft het geen nut om een nieuwe wethouder te benoemen bij
de omvang van het huidige college dat zonder Ollongren zeven wethouders telt.
Apeldoorn – apw – 1 wethouder
Paul Blokhuis (Christenunie) wordt staatssecretaris van volksgezondheid in kabinet Rutte-III.
Opvolger: Christenunie-raadslid Ben Bloem.
Assen – azw – 1 wethouder
Maurice Hoogeveen (D66) wordt partner bij Boer & Croon in Groningen en keert daarmee terug naar
de consultancywereld die hij in 2010 verliet om wethouder te worden. Enkele maanden eerder
overleefde hij ternauwernood de crisis inzake het debacle rond Sensor City waarvoor het tekort tot 8
ton was opgelopen en waarover hij de raad niets had verteld. Opvolgster: Anry Kleine Deters,
voormalig wethouder in Westerveld en Emmen.
Dalfsen – burgemeester – 1 wethouder
Klaas Agricola (Gemeentebelangen) is voorgedragen tot burgemeester van Dantumadiel. Opvolger:
GB-raadslid André Schuurman.
Dalfsen – apw – 1 wethouder
Maurits von Martels (CDA) wordt vanuit een onverkiesbare plaats met voorkeurstemmen gekozen
voor de CDA-fractie in de nieuwe Tweede Kamer. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Jan Uitslag.
Den Haag – apw – 1 wethouder
Ingrid van Engelshoven (D66) stapt over naar de Tweede Kamer. Zij staat hoog op de D66-lijst. Negen
kandidaten meldden zich als opvolger. De keuze valt op: Saskia Bruines (D66), wethouder in
Leidschendam-Voorburg. Na de Kamerverkiezingen komt Van Engelshoven in de Kamer en in het
najaar wordt zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III.
Grave – apw – 1 wethouder
Eric Daandels (CDA) volgt in Waalwijk Judith Keijzers op als wethouder. Keijzers is burgemeester
geworden per 1 oktober in Oirschot. Daandels is na twee periodes wethouderschap in Grave toe aan
een nieuwe uitdaging. “Dan kun je wachten tot de verkiezingen, maar deze kans kwam nu voorbij.”
Opvolger: Pieter van Dieperbeek (CDA), voormalig wethouder in Veghel.
Haarlem – burgemeester – 1 wethouder
Joyce Langenacker (PvdA) wordt burgemeester van Ouder-Amstel. Opvolger: Floor Roduner (PvdA).
Harderwijk – nevenfunctie – 0 wethouder
Christianne van der Wal (VVD) wordt partijvoorzitter van de VVD. Van der Wal blijft wethouder.
Hoogeveen – wnd burgemeester – 1 wethouder
Anno Wietze Hiemstra (CDA) wordt per 1 april waarnemend burgemeester van Appingedam.
Opvolger: CDA-fractievoorzitter Bert Otten.
Krimpenerwaard – burgemeester – 1 wethouder
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Dilia Blok (Gemeentebelang Bergambacht, VGBK) wordt burgemeester van de Brabantse gemeente
Someren. Opvolger: Leon de Wit (VGBK).
Leeuwarden – apw – 1 wethouder
Harry van der Molen (CDA) wordt Tweede Kamerlid. Opvolgster: Marianne van Hall-Disch (CDA)
Leeuwarden – apw – 1 wethouder
Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) met voorkeurstemmen gekozen tot Tweede Kamerlid voor
GroenLinks. Opvolger: PAL/GroenLinks-fractievoorzitter Jan Atze Nicolai.
Leidschendam-Voorburg – apw – 1 wethouder
Saskia Bruines (D66) vertrekt naar Den Haag waar zij opvolger wordt van Ingrid van Engelshoven
(D66), die Kamerlid voor haar partij gaat worden na de Kamerverkiezingen. Opvolgster: Lia de Ridder
(D66).
Lisse – burgemeester – 1 wethouder
Evert Jan Nieuwenhuis (SGP) wordt burgemeester van Waddinxveen. Opvolger: Johan van Buuren
(SGP-Christenunie), voormalig wethouder in Oud-Beijerland.
Lochem – burgemeester – 1 wethouder
Jan Kottelenberg (CDA) wordt burgemeester van Nederbetuwe. Opvolgster: CDA-raadslid Ingrid de
Pagter uit Overbetuwe.
Maastricht – burgemeester – 1 wethouder
Mieke Damsma (D66) wordt burgemeester van Midden-Drenthe. Opvolger: de 61-jarige
provincieambtenaar Bert Jongen (D66).
Maastricht – burgemeester – 1 wethouder
Gerdo van Grootheest, 38 jaar, GroenLinks, wordt burgemeester van Culemborg. Opvolger:
GroenLinks-fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam.
Nissewaard – azw – 1 wethouder
Christel Mourik (ONS) wordt per 1 september 2017 manager Openbaar Vervoer, plaatsvervangend
directeur Vervoersautoriteit bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vertrekt daarmee na
ruim elf jaar wethouderschap. Opvolger: Henk de Graad (VVD).
Oegstgeest – azw – 1 wethouder
Wendelien Tönjann (VVD) stopt per 1 december. Ze wordt directeur van het Congres en
Studiecentrum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geen opvolgster.
Opsterland – burgemeester – 1 wethouder
Piet van Dijk (Opsterlands Belang) wordt burgemeester van Aa en Hunze. Opvolger: fractievoorzitter
Anko Postma (Opsterlands Belang).
Papendrecht – burgemeester – 1 wethouder
Jan Nathan Rozendaal (SGP-Christenunie) wordt burgemeester van Elburg. Opvolger: SGP-raadslid
Marco Hoogland, tevens SGP-Christenunie-fractievoorzitter in de regioraad.
Pijnacker-Nootdorp – burgemeestersbenoeming – 1 wethouder
Jose van Egmond (CDA) wordt burgemeester van het Zeeuwse Reimerswaal. Opvolger: de 69-jarige
CDA-fractievoorzitter Bob van der Deijl.
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Putten – azw – 1 wethouder
Ard Kleijer (Christenunie) wordt per 1 oktober 2017 manager van het Specialistisch Centrum
Ouderenzorg bij de Zorggroep Noordwest Veluwe. Opvolger: Gerbert Priem (Christenunie).
Rotterdam – apw – 1 wethouder
Hugo de Jonge (CDA) wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-III.
Opvolger: CDA-raadslid Sven de Langen (30).
Terschelling – azw – 1 wethouder
Teun de Jong wordt raadsgriffier in Dantumadiel als opvolger van Ronald Dijksterhuis die
gemeentesecretaris van Dantumadiel wordt. Opvolger: de 55-jarige beleidsambtenaar Evert-Jan van
Leunen, geboren en getogen op Terschelling.
Tiel – burgemeester – 1 wethouder
Corry van Rhee-Oud Ammerveld wordt plaatsvervangend burgemeester in West Maas en Waal.
Opvolger: PvdA-raadslid Ben Brink.
Tytsjerksteradiel – azw – 1 wethouder
Houkje Rijpstra (PvdA) wordt per 1 september directeur van Circulair Friesland Leeuwarden. De 54jarige Rijpstra uit Gytsjerk is elf jaar wethouder voor de PvdA geweest. Opvolgster: fractievoorzitter
Ellen Bruins Slot (PvdA).
Uden – azw – 1 wethouder
Thijs Vonk (Jong Uden) wordt per 1 mei manager dagelijkse bankzaken bij Rabobank Uden-Veghel.
Opvolger: Gijs van Heeswijk (Jong Uden).
Veldhoven – burgemeestersbenoeming/coalitiebreuk – 1 wethouder
Nicole Ramaekers-Rutjens (VSA) wordt burgemeester van Gulpen-Wittem. Beoogd opvolger
partijgenoot Jan van Burgsteden wordt niet benoemd omdat coalitiepartijen GBV en D66 met VSA
“onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende
dossiers”. VSA wordt gedumpd en ingeruild voor de VVD. Opvolger: Ad van den Oever (VVD).
Vlaardingen – azw – 1 wethouder
Ruud de Vries (D66) gaat naar het bureau van de digi-commissaris. Opvolger: Bert van
Nieuwenhuizen (D66).
Voorschoten – apw – 1 wethouder
Bianca Bremer (Ons Voorschoten) wordt wethouder voor GBLV in buurgemeente LeidschendamVoorburg. Opvolger: ONS-fractievoorzitter Frans Rasch.
Waalwijk – burgemeestersbenoeming – 1 wethouder
Judith Keijzers-Verschelling (CDA) wordt burgemeester van Oirschot. Zij is 38 jaar en werkte eerder
als belastingadviseur voor PriceWaterhouseCoopers en als wethouder in Son en Breugel waar zij
woont. Opvolger: wethouder Eric Daandels (CDA) uit Grave.
Westland – azw – 1 wethouder
Mohamed el Mokaddem (PvdA) stopt per 1 juni. Hij heeft al aangekondigd na de verkiezingen geen
nieuwe termijn te wensen. Hij treedt in dienst bij het Monsterse tuinbouwbedrijf Koppert Cress.
Beoogd opvolger Hans Spigt, voormalig PvdA-wethouder in Dordrecht, wordt niet benoemd want
GroenLinks dat tot najaar 2016 met PvdA Progressief Westland vormde, zegt een eigen goede
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kandidaat uit het Westland te hebben. Het leidt er toe dat de PvdA uit de coalitie stapt en dat er
geen opvolger voor El Mokkadem wordt benoemd.
Westland – apw – 1 wethouder
Arne Weverling (Gemeentebelang Westland) stopt om zich volledig te richten op zijn campagne als
kandidaat-Kamerlid voor de VVD. Opvolger: Frank Rijneveen (GB Westland).
Wijchen – burgemeester – 1 wethouder
Agnes Schaap (PvdA) wordt burgemeester van Renkum waar ze Jean Paul Gebben opvolgt die in
2016 moest opstappen na een conflict over een stapavondje in Arnhem terwijl hij piketdienst had.
Opvolger: PvdA-raadslid Titus Burgers.
Zaanstad – azw – 1 wethouder
Dick Emmer (D66) wordt gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Hilversum.
Opvolgster: Sanna Munnikendam (D66).
Zeewolde – burgemeester – 1 wethouder
Gerben Dijksterhuis (CDA) wordt burgemeester van Borsele. Opvolger: CDA-fractievoorzitter Egge
Jan de Jonge.
Zoetermeer – azw – 1 wethouder
Mariette van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) stopt. Zij wordt onderwijsbestuurder en kwartiermaker
speciaal onderwijs bij Horizon en Altra. Opvolgster: Margreet van Driel (LHN).
Zwolle – apw – 1 wethouder
Nelleke Vedelaar (PvdA) wordt door de leden van haar partij gekozen tot partijvoorzitter van de
PvdA. Opvolgster: PvdA-fractievoorzitter Eefke Meijerink.
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