De lijst van tussentijds politiek ten val gekomen wethouders in 2014
Het overzicht over tussentijds tijdelijk of definitief om politieke redenen ten val gekomen
wethouders is een opsomming van de politiek gevallen wethouders voor en na de
raadsverkiezingen. De wethouders die door de collegevorming na de raadsverkiezingen van
19 maart hun plek in het college al dan niet vrijwillig verloren zijn in dit overzicht buiten
beschouwing gelaten. Daar waar de betreffende wethouder voor de raadsverkiezingen ten
val kwam, is dat vermeld.
Albrandswaard (voor raadsverkiezingen)
Bert Euser (Echt voor Albrandswaard) treedt af nadat hij in een rapport van het Bureau
Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is beschuldigd van belangenverstrengeling. Euser
zou bij de verkoop van het kabelnetwerk in de gemeente een bevriende ondernemer
hebben willen bevoordelen. Geen opvolger.
Arnhem (voor raadsverkiezingen)
Michiel van Wessem (VVD) stapt in de raadsvergadering, een week voor de verkiezingen, per
direct op. Aanleiding: een financieel tekort van minstens 110.000 euro op de Arnhemse
Mode Biënnale. De gemeente, die een jaar eerder nog 160 duizend euro aan tekort bijlapte,
wilde niet nog een keer voor suikeroom dienen. Van Wessem acht zichzelf bestuurlijk
verantwoordelijk. Geen opvolger.
Bladel (voor raadsverkiezingen)
Arjan van der Hout (PvdA) biedt zijn ontslag aan wanneer de raad het bestemmingsplan De
Egyptische Poort verwerpt en hem oproept in overleg te treden met de projectontwikkelaar
over mogelijke aanpassingen. Van den Hout ziet dat niet zitten; hij heeft een plan gemaakt
dat is gebaseerd op door de raad vastgestelde uitgangspunten. Geen opvolger.
Culemborg
De kersverse coalitie van VVD, D66 en ChristenUnie spat vlak voor de zomer uiteen over een
kwestie die in de collegevorming niet is opgelost: het nieuwe zwembad. VVD en D66 zeggen
het vertrouwen op in de ChristenUnie. De verhoudingen blijken geheel verstoord. Er volgt
een maandenlange, moeizame collegevorming en formatie die tot in december duurt. De
ChristenUnie verdwijnt uit het college. Dicky Nieuwenhuis-Voordijk (ChristenUnie) die voor
het wethouderschap haar baan heeft opgezegd, keert niet meer terug. Zij krijgt twee
opvolgers: Joost Reus (GroenLinks) en het Haarlemmermeerse PvdA-raadslid Fouad Sidali.
Huub van Oorschot (VVD) en Collin Stolwijk (D66) krijgen een nieuwe kans.
De Bilt (voor raadsverkiezingen)
Herman Mittendorff (GroenLinks/PvdA) legt het wethouderschap neer nadat de raad zijn
plan voor een nieuw zwembad afwijst en om nieuw onderzoek vraagt. Geen opvolger.
Dongen (voor raadsverkiezingen)
Joop Velthoven (CDA) dient zijn ontslag in nadat de raad per motie van wantrouwen
uitspreekt onvoldoende vertrouwen te hebben dat de wethouder de energieproblematiek in
nieuwbouwwijk De Beljart oplost. Velthoven, die bijna 14 jaar wethouder was, wordt
verweten de raad onvoldoende te hebben geïnformeerd. Geen opvolger.

Edam-Volendam (voor raadsverkiezingen)
Twee maanden voor de verkiezingen sneuvelt de coalitie, die in 2013 al twee wethouders
(een van PvdA en een van de VD ’80) plus coalitiepartner PvdA heeft verloren, nadat de
oppositie het vertrouwen in de twee resterende wethouders opzegt. Aanleiding is opnieuw
de huisvesting van de ambtenaren. Er is een nieuw gemeentekantoor gekocht in Edam, maar
daar willen de Volendammers niet werken: ze willen in hun eigen woonplaats blijven.
Marisa Kes (Volendam ’80) en Gina Kroon-Sombroek (CDA) vertrekken. Opvolgers: Emile
Karregat (VVD) en Greta Blakborn (GroenLinks). Na de verkiezingen keren Kes en KroonSombroek weer terug in het college.
Haarlem
Ewout Cassee (D66) ligt maandenlang onder vuur vanwege een kwestie voor zijn aantreden
als wethouder in 2010 over zijn verleden als ondernemer en het feit dat hij wanbeleid niet
heeft gemeld. Cassee ruimt het veld wanneer hij in een andere kwestie de journalist Ton F.
van Dijk, tevens inwoner van Haarlem, ten onrechte beticht van leugens. De politieke onrust
rond Cassee veroorzaakt een splijting in de D66-raadsfractie: drie raadsleden onder wie de
fractievoorzitter stappen op. Opvolger: Jeroen van Spijk (D66).
Kampen
Sybren Gerlofsma (SP) stapt op nadat hij tevergeefs met een ultimatum zijn partij SP heeft
gedwongen terug te komen op het besluit uit coalitie te stappen. Aanleiding: SP stemde
tegen het collegevoorstel om huishoudelijke zorg te schrappen. De collegepartijen gaan op
zoek naar een andere partner. Gerlofsma zegt zijn SP-lidmaatschap op.
Leidschendam-Voorburg
Heleen Mijdam (VVD) treedt af nadat coalitiepartner Gemeentebelangen het vertrouwen in
coalitiepartner VVD heeft opgezegd. Daarmee vervalt de basis onder de coalitie. Aanleiding:
forse verliezen tot ruim 14 miljoen euro op de grond in het Duivenvoordeontwikkelingsproject waarvoor de VVD-wethouder in de vorige periode verantwoordelijk
was. De overige twee wethouders, Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) en Saskia Bruines
(D66), blijven demissionair zitten. Informateur Ewald van Vliet adviseert een nieuwe coalitie
te maken van Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks.
Maasdonk
Jeanne Moon (Partij Maasdonk) krijgt een motie van wantrouwen aan haar rok. Moon wordt
beschuldigd van belangenverstrengeling bij de herziening van het bestemmingsplan
Heiduinen. Haar partij ziet geen heil meer om de coalitiesamenwerking met Dorpsbelang en
CDA tot aan de herindelingsverkiezingen in november door te zetten. Geen opvolger.
Maassluis
Huub Eitjes (VVD) wordt door de landelijke partijtop gedwongen op te stappen. Aanleiding:
hij is niet alleen verantwoordelijk voor 70 duizend euro subsidie voor het theater waar zijn
broer directeur is maar hij blijkt ook via het bedrijf van hemzelf vergoedingen voor door zijn
broer geleverd werk te betalen. Eitjes voelt zich slachtoffer van het verlangen van de VVD
om niet meer te worden geconfronteerd met nieuwe integriteitsaffaires. ‘Ik voel mij als een
ei met vogelgriep: zo snel mogelijk ruimen.’

Muiden (voor raadsverkiezingen)
Rob Meerhof (PvdA) stapt op omdat zijn partij het oneens is met het collegevoorstel om
1200 woningen te bouwen op het KNSF-terrein. Volgens de PvdA worden er onvoldoende
betaalbare woningen gebouwd en zou het nieuwbouwproject de Muidenaren te veel geld
kosten. Geen opvolger, maar Meerhof keert na de verkiezingen wel terug in het nieuwe
college en wordt binnenkort burgemeester in Oostzaan.
Oude IJsselstreek
Jelle Berends (SP) treedt twee dagen na zijn benoeming af. Aanleiding: Berens zou een
journalist onder druk hebben gezet. Bovendien zou hij geheime informatie hebben gelekt.
Geen opvolger.
Scherpenzeel (voor raadsverkiezingen)
Evert van de Glind (GBS) verliest het vertrouwen van de raad vanwege de illegale bewoning
van een bijgebouw op het woonadres van de wethouder. Van de Glind wordt met een motie
van afkeuring van het politieke toneel gestuurd.
Sluis
Stan Lauret (VVD) neemt ontslag. Hij zegt dat hij niet de ruimte krijgt om zijn ambities waar
te maken. Na zijn aftreden wordt bekend dat er een onderzoek is gestart naar zijn gedrag
jegens de ambtenaren. Opvolger: het Tholense VVD-raadslid Jack Werkman.
Soest (voor raadsverkiezingen)
Harry Witte (Gemeentebelang Groen Soest) stapt op onder de dreiging dat hij een motie van
wantrouwen aan de broek krijgt. Aanleiding is dat Witte heeft gelogen over zijn activiteiten
als lijsttrekker van partij GGS. Als lijsttrekker profileerde Witte zich tegen de bouw van 23
starterswoningen op een plek waar een haardplaats uit de middensteentijd was gevonden
door archeologen. Witte en de GGS waren eerder juist na tien jaar overleg en voorbereiding
akkoord gegaan met de bouw van woningen. Geen opvolger.
Vlagtwedde
René ter Horst (Gemeentebelangen) voelt zich te weinig gesteund door zijn eigen partij, zo
blijkt uit zijn toelichting op de officiële verklaring dat het wethouderschap een te zware
wissel op zijn gezinsleven trok. Opvolgster: Giny Luth
Woerden
Cor van Tuijl (ChristenUnie/SGP) dient zijn ontslag in. Aanleiding: politieke ophef nadat de
wethouder een winkelier een boete had kwijtgescholden, die was opgelegd omdat de
winkelier zich niet had gehouden aan de regels omtrent de zondagsopenstelling. Opvolger:
Tymon de Weger (ChristenUnie).
Wijk bij Duurstede (voor raadsverkiezingen)
Carel van Gelderen (VVD) treedt af nadat bekend is geworden dat hij betrokken was bij een
grote wietplantage en een stroman heeft gebruikt om hem uit de wind te houden. Geen
opvolger.

Zandvoort
Han Cohen (Ouderen Partij Zandvoort) wordt weggestuurd door zijn eigen partij en
coalitiegenoten D66 en CDA. Aanleiding: een conflict over oneigenlijk gebruik van de schuur
van Cohen in zijn achtertuin door zijn dochter. Tijdens het conflict beschuldigt de wethouder
de burgemeester van het plegen van een strafbaar feit, de burgemeester op zijn beurt
suggereert dat de wethouder liegt. Opvolger: Liesbeth Challik (OPZ).
Zutphen
Egbert Grundemann (SP) stapt op na aanhoudende kritiek op het ontbreken van een
verbindende communicatiestijl. De SP stapt uit de coalitie.

