De lijst van alle opgestapte, vertrokken, afgevallen en gestopte wethouders in 2009 met de reden
van vertrek:
Aalten – burgemeestersbenoeming
Hans Martijn Ostendorp (CDA) is benoemd tot burgemeester van het Utrechtse Bunnik. Opvolger: Patrick
Frenken (CDA).
Alblasserdam – andere zakelijke werkkring
Arjan Dekker (VVD) aanvaardt een functie als afdelingsmanager middelen bij de gemeente Rucphen.
Opvolgster: Catharina Leeuwis (VVD).
Almelo – andere zakelijke werkkring
Reinier van Broekhoven (CDA) wordt algemeen directeur van Soweco NV, een bedrijf dat zich bezig
houdt met de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor zes gemeenten, waaronder Almelo.
Opvolger: Jan van Marle (CDA).
Amersfoort – andere zakelijke werkkring
Gerda Eerdmans (GroenLinks) wordt voorzitter van de groepsdirectie van ROC ASA, Amarantis
Onderwijsgroep. Opvolger: Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks).
Amsterdam – politiek
Tjeerd Herrema (PvdA, Verkeer en Vervoer) vindt dat hij niet langer verantwoordelijk kan en wil zijn voor
de oplopende financiële kosten van de nieuwe te bouwen metroverbinding, de Noord-Zuidlijn, en treedt af.
Opvolger: Hans Gerson (PvdA).
Arcen en Velden – herindeling
Will Verberk (CDA) en Sraar Geelen (VVD) treden af vanwege de herindeling van Arcen en Velden met
Venlo.
Arnhem – politiek – vertrouwensbreuk raad
Rita Weeda (PvdA, Cultuur) neemt ontslag vanwege de gebrekkige informatie aan de raad over de
financiën van de Sonsbeektentoontstelling 2008. Zij verzuimde de raad in te lichten over de verhoging van
het budget voor de internationale beeldententoonstelling van 3,5 naar 4,6 miljoen euro. Geen opvolger.
Asten – gezondheid
Peter Gerrits (VVD) loopt tijdens een fietstocht een hersenkneuzing op en kan daardoor zijn
wethouderschap niet meer uitoefenen. Geen opvolger, zijn taken worden overgenomen doordat de twee
andere wethouders van parttime naar fulltime gaan.
Bedum – politiek – vertrouwensbreuk raad
Stoffer Jan Haan (Christenunie) stapt op nadat hij voor de derde keer in opspraak is gekomen vanwege
het in dienst hebben van illegalen op zijn agrarisch bedrijf. Haan erkent dat dit slecht is voor Bedum en
voor het vertrouwen in het lokaal bestuur. Geen opvolger.
Bellingwedde – persoonlijk
Melle Wachtmeester (PvdA) stopt er na elf jaar mee want hij wil weer gaan schrijven. Opvolgster: Dina
Borgeld (PvdA).
Bergen op Zoom – politiek – vertrouwensbreuk raad
Arnold Hagenaars (PvdA) treedt af nadat hij onder vuur komt te liggen over de verhoging van de
onroerendzaakbelasting (ozb). Hagenaars overleeft een motie van wantrouwen, maar besluit toch op te
stappen omdat hij naar zijn zeggen geen zin heeft om de rest van de collegeperiode voortdurend
‘straatgevechten’ te voeren. Opvolger: Ad van der Wegen (PvdA).
Bergen NH – politiek – vertrouwensbreuk raad

Jan Stam (PvdA) stapt op vanwege een forse budgetoverschrijding van de nieuwe structuurvisie over de
toekomst van Bergen en de daarvoor te houden Landschapsconferentie. Er was 150 duizend euro
uitgetrokken, dat liep op naar 270 duizend euro en uiteindelijk moest Stam bekennen dat de kosten
minimaal 370 duizend euro bedragen. ‘We hadden financieel beter moeten plannen en het budget beter
moeten bewaken’, aldus een schuldbewuste, verantwoordelijke wethouder.
Boarnsterhim – politiek – vertrouwensbreuk raad
Onverwachte tegenvallers van enkele miljoenen euro betekenen de val van het voltallige college dat
eerder beloofd had financieel orde op zaken te stellen. De drie wethouders, Daan van der Meulen (CDA),
Anne Jochum de Vries (PvdA) en Mieke Minkes (PvdA) en burgemeester Ella Schadd-de Boer ruimen het
veld. Er komt een zakencollege onder leiding van waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) en drie
wethouders van buiten, Hermien de Haan-Laagland (PvdA, ex-wethouder in Leeuwarden), Marian JagerWöltgens (PvdA, oud-wethouder van Ooststellingwerf) en Felix van Beek (VVD, wethouder in
Littenseradiel).
Breda – einde interimschap
Els Aarts (CDA) treedt terug als tijdelijk wethouder zodat de van kanker herstelde wethouder André Adank
(CDA) zijn plaats in het college weer kan innemen.
Breda – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
André Adank (CDA) biedt zijn ontslag aan nadat hem is gebleken dat er geen vertrouwen meer is van de
CDA-fractie in zijn bestuurlijke geloofwaardigheid. Adank wenst vast te houden aan de gemaakte
coalitieafspraken om een evenementenhal te realiseren op de Bavelse Berg terwijl de gemeenteraad de
stekker uit het plan heeft getrokken. Geen opvolger.
Breukelen – politiek – vertrouwensbreuk raad
Gerjet Wisse (PvdA) dient zijn ontslag in nadat de raad het vertrouwen in de wethouder heeft opgezegd.
De raad verwijt de wethouder een gebrek aan communicatie over kunstgrasvelden in Kockengen en de
fusie van een welzijnsorganisatie. Opvolger: de eerder in Utrecht opgestapte wethouder-van-buiten
Tymon de Weger (Christenunie).
Brummen – overlijden
Dick ter Maat (CDA) overlijdt. Opvolgster: Ria Aartsen-Den Harder (CDA).
Bunschoten – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie/partij
Peter Korlaar (Betaalbaar Bunschoten) stapt op vanwege interne partijpolitieke strubbelingen waardoor hij
niet meer kan functioneren. Als gevolg daarvan komt het college ten val want ook de andere wethouder,
Willem Heinen (Christenunie) dient zijn ontslag in. Voormalig gedeputeerde Piet Smink moet als
informateur een oplossing vinden voor de ontstane bestuurscrisis. Hij komt uit op een college van
Christenunie en Christelijke Arbeiderspartij (CAP). Heinen volgt zichzelf op als wethouder terwijl Rita van
de Groep-Koelewijn de nieuwe CAP-wethouder wordt.
Castricum – politiek – vertrouwensbreuk coalitie
Het opzeggen van het vertrouwen in PvdA-wethouder John Hommes door de oppositie én collegepartij
VVD leidt tot het vertrek van de wethouder en de PvdA uit het college. Reden voor de vertrouwensbreuk
was het mismanagement van Hommes van de bouw van het nieuwe gemeentehuis waarvan de
meerkosten, als gevolg van een conflict met de architect, met meer dan een miljoen euro zijn opgelopen.
Opvolgster: Ria Beens-Jansen (GroenLinks).
Castricum – persoonlijk
Christel Portegies (VVD) gaat vier maanden met zwangerschapsverlof. Zij wordt tijdelijk vervangen door
VVD-raadslid Fred Hemmen die na terugkeer van Portegies zijn lidmaatschap van de gemeenteraad
hervat.
Cuijk – politiek – vertrouwensbreuk raad

Jos Janssen (GroenLinks) vertrekt omdat de gemeenteraad besluit dat de schouwburg niet naar een
Homburg Campus mag verhuizen. Volgens Janssen kan hij niet meewerken als een onderdeel uit het
totaalconcept van onderwijs, bedrijfsleven én cultuur uit het campusmodel wordt gesneden.
Cuyk – persoonlijk
Ko Kroet (PvdA), die in 2008 tobte met gezondheidsproblemen, stopt er om persoonlijke redenen mee.
Opvolger: wethouder Gerard Peeters (PvdA) uit Lith die eerder als wethouder opstapte in Grave.
Den Helder – persoonlijk
Cor Hienkes (CDA) stopt ermee. Hij is 65 jaar geworden en wil meer tijd voor privé-zaken. Opvolgster:
Wiltrude Turnhout (CDA).
Deurne – persoonlijk – tijdelijk
Jasper Ragetlie (PvdA) is tijdelijk afwezig in de zomer; hij verricht twee maanden opbouwwerkzaamheden
als reservist specifieke deskundigheid in Uruzgan. Ragetlie werkte vanuit de Nederlandse militaire basis
Kamp Holland aan een project ter versterking van de justitie en het openbaar bestuur in de Afghaanse
provincie.
Deventer – politiek – vertrouwensbreuk raad
Alle vijf wethouders, Ina Adema (VVD), Gerrit Berkelder (GroenLinks), Andries van den Berg (PvdA), Jos
Fleskens (PvdA) en Gosse Hiemstra (CDA), bieden hun ontslag aan als de grootste coalitiefractie in
februari een onderzoek van de gemeenteraad wil naar de financiering van zowel de nieuwbouw als een
doorrekening van het aankopen van een kantorencomplex op de Leeuwenbrug. Als informateur wordt
door de fractievoorzitters van de collegepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en VVD oud-commissaris en
oud-minister Jan Terlouw ingeschakeld. Vier van de vijf wethouders worden een maand later opnieuw
benoemd. Adema keert niet terug omdat zij burgemeester wordt. Haar opvolger is Marco Swart (VVD).
Deventer – burgemeestersbenoeming
Ina Adema (VVD) wordt burgemeester van Veghel. Opvolger: Marco Swart (VVD).
Deventer – politiek – vertrouwensbreuk raad
Een nieuw debat over het ontwerp voor een nieuw stadskantoor leidt tot de tweede collegecrisis in een
half jaar tijd. Interne verdeeldheid in de grootste coalitiepartij PvdA over dat plan leidt ertoe dat de andere
coalitiepartijen CDA, GroenLinks en VVD het vertrouwen opzeggen. De motie waarin de PvdA bestuurlijke
onkunde werd verweten, haalt geen meerderheid. Daarop stappen de wethouders Gosse Hiemstra (CDA),
Gerrit Berkelder (GroenLinks) en Marco Swart (VVD) uit de coalitie. De PvdA’ers Andries van den Berg en
Jos Fleskens blijven aan, maar moeten aftreden als hun partij er niet in slaagt een nieuw college te
vormen. Er komt een nieuwe PvdA-loze coalitie in de van oudsher door de sociaal-democraten
gedomineerde IJsselstad die bestaat uit GroenLinks, CDA, VVD, Algemeen Deventer Belang, D66,
Christenunie en eenmansfractie Lutje Hulsik. De nieuwe wethouders zijn: Gosse Hiemstra (CDA), Gerrit
Berkelder (GroenLinks), Marco Swart (VVD), Margriet de Jager (Algemeen Deventer Belang) en Marc-Jan
Ahne (D66).
Dronten – einde interimschap
Bauke Braaksma (CDA) beëindigt zijn werkzaamheden. Hans Engelvaart (CDA) hervat zijn
werkzaamheden die hij tijdelijk gestaakt had vanwege gezondheidsproblemen.
Druten – politiek – vertrouwensbreuk raad
De drie Drutense wethouders Sjaak Koppers (Welzijn Druten), Michel Lepoutre (Dorpslijst Druten) en
Henk van Rensen (Akkoord ’94) dienen hun ontslag in vanwege een onderzoek naar het financieel
debacle rondom de noodlokalen van basisschool De Kubus. Over de oplopende kosten, acht ton
budgetoverschrijding, is de raad niet actief geïnformeerd. Koppers keert niet terug. Met een nipte
meerderheid van 9 tegen 8 stemmen mogen Lepoutre en Van Rensen na de crisis terugkeren. Enkele
maanden later wordt Jac van Dongen (Welzijn Druten) als opvolger van Koppers benoemd.
Echt-Susteren – politiek – vertrouwensbreuk raad

Peter Pustjens (CDA) en Jo Verheesen (Lijst Samenwerking) stappen op vanwege de Sinterklaasaffaire.
De beide wethouders besteedden een aanzienlijk deel van het Essent-dividend van 750 duizend euro
zonder dat de gemeenteraad daarvoor toestemming had gegeven. Pustjes, die onzorgvuldig handelen
wordt verweten, biedt zijn excuses aan, Verheesen niet. Opvolgers: Pierre Wolters (CDA) en Jac Dijcks
(Lijst Samenwerking).
Eemnes – politiek – vertrouwensbreuk coalitie
Een motie van wantrouwen van collegepartij PvdA luidt de val van het college in. Aanleiding is de
aankoop van grond voor woningbouw voor een bedrag van 7,2 miljoen euro in de toekomstige
uitbreidingslocatie Zuidpolder. Volgens de PvdA is het budgetrecht van de raad met voeten getreden. Drie
wethouders moeten opstappen: Nico Seure (CDA), Bram Wondergem (PvdA), Herman Zoetman (VVD).
Het vertrouwen in burgemeester Roland van Benthem die het koopcontract tekende, wordt niet opgezegd.
Bram Wondergem mag terugkeren in de nieuwe coalitie van de PvdA met Hartgroen en Dorpsbelang. De
beide lokale partijen leveren één wethouder: Eddy van IJken.
Ermelo – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Rikkert Vliek (CDA) legt het wethouderschap neer omdat hij niet meer kan rekenen op de steun van zijn
eigen fractie. Aanleiding is de kritiek van Vliek op het functioneren van de gemeenteraad. Hij noemde de
raad ‘het politieke dieptepunt’ en verwijt de raad zich niet te beperken tot de hoofdlijnen. Geen opvolger.
Ferwerderadiel – gezondheid
Roel Ruben (PvdA) stopt met onmiddellijke ingang vanwege gezondheidsredenen.
Geldermalsen – politiek
Melvin Könings (VVD) stapt op nadat zijn collega-wethouders het vertrouwen in hem opzeggen. Könings
wordt verweten solistisch op te treden, niet altijd loyaal te zijn naar het college en de ambtenaren en er
een eigen agenda op na te houden. Könings verwijt zijn collega’s een gebrek aan daadkracht. Geen
opvolger.
Geldermalsen – persoonlijk
Na 7,5 jaar wethouderschap is bij Cor Gradisen (PvdA) de fut er uit. Het besluit om na de
raadsverkiezingen te stoppen, leidt tot de keuze om onmiddellijk op te houden. Opvolgster: de in Arnhem
opgestapte Rita Weeda (PvdA).
Gulpen-Wittem – politiek – vertrouwensbreuk raad
Ruud Verhoeven (PvdA) en Marion Leurs (Balans) leggen hun wethoudersfunctie neer. De coalitie met
het CDA komt daarmee ten val. Aanleiding: een conflict met de raad over het verstrekken van 50 mille aan
SV Slenaken voor een oefenhoek en het geven van een huursubsidie van 25 duizend euro aan een
peuterspeelzaal. Verhoeven verwijt het CDA en de oppositiepartijen GroenLinks en Fractie Franssen
Sinterklaasgedrag met het oog op de raadsverkiezingen. Piet Franssen (Fractie Franssen) wordt de
nieuwe wethouder in het college met het CDA.
Harderwijk – politiek – vertrouwensbreuk raad
Henk Eijsenga (CDA) legt zijn functie neer nadat hem is gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is in de
raad over zijn aansturing van het project Waterfront. Er zijn in de raad twijfels over de organisatie en de
financiën van dit project. Opvolger: Pieter den Besten (CDA).
Haaren – politiek – vertrouwensbreuk raad
Jan Brenninkmeijer (CDA) stapt op nadat de raad twee moties aanneemt tegen zijn beleid in het
buitengebied van de gemeente. Beide moties worden gesteund door de andere coalitiepartijen,
Progressief ’96 en VVD. Het CDA stapt uit de coalitie.
Haren – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Liesbeth Boekel (VVD) treedt af nadat haar partij zich terugtrekt uit de coalitie met GroenLinks en PvdA.
Aanleiding: de VVD vindt dat de financiële plannen en projecten geen begin of eind hadden met het risico
van tegenvallers in het verschiet. Opvolger: Theo Berends (Christenunie).

Heerhugowaard – politiek – vertrouwensbreuk raad
Robbert Jan Piet (CDA) stapt op vanwege financiële problemen bij het nieuwe theater Cool. Piet wordt
verweten de financiële tegenvallers niet tijdig aan de raad te hebben gemeld. Geen opvolger.
Helden – herindeling
Rinus Jansen (CDA), Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) en Peter Fleuren (CDA) moeten in verband met de
herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas hun wethouderschap beëindigen.
Heusden – persoonlijk
Ben Groen (Heusden Eén) stopt ermee na twintig jaar raadslidmaatschap en drie periodes als wethouder,
naar eigen zeggen ‘op zijn hoogtepunt’. Hij begint een eigen adviesbureau. Opvolger: Will Dijkstra.
Heumen – gezondheid
Felicitas Crutzen (PvdA/GroenLinks) stopt vanwege haar kwetsbare gezondheid en die van haar moeder.
Geen opvolger.
Hilversum – politiek
Helma Ketelaar (PvdA) legt nog geen half jaar na haar aantreden het wethouderschap neer. Zij vindt zich
niet passen bij het duale stelsel. Opvolger: de afgetreden Naardense wethouder Jan Landsaat (PvdA).
Hilversum – gezondheid – tijdelijk
Ton Roerig (CDA) is enkele maanden afwezig wegens knieproblemen.
Horst aan de Maas – herindeling
Arie Stas (PvdA) en Marcella Dings-Polderman (CDA) moeten hun wethouderschap beëindigen in
verband met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas.
Kessel – herindeling
Roland van Kessel (Reëel Alternatief) en Lou Simons (CDA) moeten stoppen als wethouder in verband
met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas.
Korendijk – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Jan Boogaard (SGP) stapt op omdat hij zich onvoldoende gesteund voelt door zijn eigen fractie. Volgens
Boogaard ontbreekt het aan een gemeenschappelijke visie van wethouder en fractie.
Leidschendam-Voorburg – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Tilly Zwartepoorte (VVD) dient haar ontslagbrief in omdat zij zich gaandeweg steeds minder is gaan
herkennen in de standpunten van haar partijgenoten over lokale vraagstukken. Opvolgster: Astrid van
Baalen (VVD).
Lelystad – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Jaap Lodders (VVD) dient zijn ontslag. Aanleiding: de VVD-fractie weigert in te stemmen met de
Najaarsnota. De VVD weigert hieruit politieke consequenties te trekken, de raad zegt daarop per motie
van wantrouwen het vertrouwen in de VVD als coalitiepartij op waardoor Lodders zich genoodzaakt ziet
onmiddellijk ontslag te nemen. Geen opvolger.
Lith – burgemeestersbenoeming
Harrie Tuerlings (CDA) is benoemd tot burgemeester van Reusel-de Mierden. Opvolger: Mart Smits
(PvdA).
Lith – andere politieke werkkring
Gerard Peeters (PvdA) vertrekt vanwege zijn benoeming tot wethouder in Cuyk. Opvolger: Peer Verkuijlen
(GroenLinks).
Littenseradiel – andere politieke werkkring

Interim-wethouder Felix van Beek (VVD), die de zieke wethouder Doting vervangt, wordt benoemd tot
wethouder in Boarnsterhim. Opvolger: de herstelde Franke Doting (VVD).
Loon op Zand – gezondheid
Joop Bisselink (Gemeentebelangen) neemt ontslag om gezondheidsredenen. Opvolger: Jacques
Broeders (Gemeentebelangen).
Losser – gezondheid
Liane Venema-Veenvliet (SDGL, Sociaal Democraten Gemeente Losser) legt haar wethouderschap neer
vanwege ‘oververmoeidheid’ en ‘niet goed in m’n vel zitten’. De twee CDA-wethouders Olde Heuvel en
Ter Denge nemen tijdelijk haar portefeuille waar tot haar terugkeer in de zomer. Eind van de zomer stopt
Venema op medisch advies definitief.
Losser – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie/partij
Henk Knol (PvdA) stapt op vanwege dat zijn partij ondanks een dit jaar gesloten politiek akkoord toch met
alternatieve voorstellen komt. Knol beschouwt dat als een dolksteek in de rug en vindt dat hij onvoldoende
draagvlak heeft voor zijn beleid. Het leidt tot een emotionele raadsvergadering waarin de twee
overgebleven wethouders Jan Olde Heuvel (CDA) en Gerda ter Denge-Allards (CDA) te weinig steun
proeven en ook opstappen. Ex-PvdA-Tweede Kamerfractievoorzitter en voormalig staatssecretaris Wim
Meijer moet als informateur de bestuurscrisis oplossen en legt met zijn rapport ‘Stabiel tot de
verkiezingen’ de basis voor een zakencollege met twee wethouders-van-buiten: Ria Holsheimer-Ezeman
(PvdA) en Joop Hassink (CDA).
Maasbree – herindeling
Wim Hermans (CDA), Arno Janssen (Democratische Samenwerking) en Marie José Kleinen-Heines
(PvdA) moeten door herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas aftreden.
Meerlo-Wanssum – politiek – vertrouwensbreuk college
Dickie Minken (PvdA) neemt ontslag na een vertrouwensbreuk in het college. Het college van PK
(Progressieve Kombinatie Meerlo Wanssum) en PvdA komt ten val na een aangenomen motie van
wantrouwen in de raad tegen de beide andere wethouders, Leo Beterams (PK) en Carla Brugman (PK).
Beide PK-wethouders pakken hun biezen. Er wordt een nieuwe coalitie gevormd van CDA, PvdA en GP
’94. De nieuwe wethouders zijn: Jac. Derikx (CDA), Arnold Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA), oudwethouder van Venray.
Meerlo-Wanssum – herindeling
De wethouders Jac. Derikx (CDA), Arnold Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA) moeten aftreden door
de herindelingsverkiezingen in verband met de opsplitsing van de gemeente: Wanssum vormt met Venray
een nieuwe gemeente Venray en Meerlo vormt samen met Sevenum en Horst de nieuwe fusiegemeente
Horst aan de Maas.
Millingen aan de Rijn – andere zakelijke werkkring
Deeltijdwethouder Jan Blom (PvdA) aanvaardt een managementfunctie bij de Koninklijke Marechaussee
die niet is te combineren met het wethouderschap. Opvolger: Henk Boogaard (PvdA).
Moordrecht – herindeling
Jan Oomen (D66), Gea Gravesteijn (PvdA) en Ron Gast (CDA) moeten hun wethouderschap beëindigen
vanwege de fusie van Moordrecht tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
Naarden – politiek – vertrouwensbreuk coalitie
In strijd met de afspraken bedingt collegepartij VVD uitstel van een besluit tot verhuizing van de
sportvelden. PvdA-wethouder Jan Landsaat kan zich daar niet mee verenigen en dient zijn ontslag in.
Geen opvolger.
Niedorp – politiek – vertrouwensbreuk coalitie

Jan-Pieter Beers (VVD) stapt op vanwege een verschil van bestuurlijk inzicht met coalitiepartij PvdA.
Beers wordt verweten te weinig sturing te geven aan de ambtelijke dienst op ruimtelijke ordeningszaken.
Opvolger: Enno Zijlstra (VVD).
Nieuwegein – burgemeestersbenoeming
Carla Breuer (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Werkendam.
Nieuwegein – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Johan van Everdingen (VVD) biedt zijn ontslag aan nadat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem heeft
opgezegd vanwege flinke budgetoverschrijdingen bij het project Nieuwegein Groen. Opvolger: Herman
Idema (VVD).
Nieuwerkerk aan den IJssel – herindeling
Tamara Venrooy-van Ark (VVD), Jan Slagt (VVD), Jan Verbeek (CDA) en Siem van Loon
(SGP/Christenunie) treden af in verband met de fusie van hun gemeente tot de nieuwe gemeente
Zuidplas.
Nieuwkoop – politiek
Henny Brouwer (Middenpartij) verliest zijn wethouderszetel als gevolg van een scheuring in zijn partij door
het opstappen van vier fractieleden.
Nijmegen – politiek
Peter Lucassen (SP, Financiën) stapt op vanwege de problemen rond de Nijmeegse Keizer Karel Podia.
Lucassen weet niet dat directeur Albert Krielen gelogen heeft over zijn cv noch dat deze jaarlijks twee ton
opstrijkt voor zijn werkzaamheden die hij in deeltijd verricht. Lucassen heeft eerder al problemen met de
raad bij de verkoop van vervoersmaatschappij Novio. SP ziet er van af om een opvolger te benoemen.
Nijmegen – politiek
Het succesvolle linkse college – Havana aan de Waal - van GroenLinks, PvdA en SP komt na bijna acht
jaar ten val na een conflict met de PvdA-fractie over de verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb).
Het college wil een verhoging van vijf procent, de PvdA wil niet verder dan een 0,5 procent. Paul Depla
(PvdA), Hans van Hooft (SP), Hannie Kunst (PvdA), Jan van der Meer (GroenLinks) en Lenie Scholten
(GroenLinks) stappen op maar mogen demissionair de periode tot de raadsverkiezingen volmaken.
Oirschot – politiek
Coalitiepartij De Gewone Man dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ted van de Loo
(Dorpsvisie) omdat hij een aantal keren te kort is geschoten bij het informeren van de raad. De motie haalt
het met als gevolg dat de beide andere wethouders Raf Daenen (PvdA) en Piet Smits (Dorpsvisie) uit
solidariteit opstappen. Nadat twee pogingen een nieuwe coalitie te vormen mislukken, schakelt
burgemeester Ruud Severijns Frans Slangen in als informateur-van-buiten. Het resulteert in een nieuw
college met twee wethouders van buiten: Jan Kerkhof uit Veghel en Ed Mathijssen uit St. Michielsgestel.
Oldenzaal – burgemeestersbenoeming
Rob Welten (CDA) wordt burgemeester in Borne. Opvolger: Ben Hudepohl (CDA).
Oud-Beijerland – politiek – vertrouwensbreuk raad
Marian Goldschmeding-Vlaar (PvdA) stapt op vanwege een verschil van mening met de raad over het
realiseren van een nieuw jongerencentrum. Opvolger: Gerrit de Man (CDA).
Pijnacker-Nootdorp – politiek
Kees van der Kraan (CDA) en Leo Suijker (PvdA) besluiten vrijwillig terug te treden vanwege de
bestuurlijke impasse die is ontstaan door de IJslandse bankaffaire waardoor de gemeente fors geld heeft
verloren. Doel is om op die manier Ben de Vries (VVD) ook formeel tot vertrek te dwingen. De Vries heeft
niets te maken met de affaire, maar moet vertrekken omdat zijn partij de kat aan de bel heeft gebonden en
wethouder van financiën Van der Kraan ter verantwoording heeft geroepen. Met een minimaal verschil

(14-13) wordt het lot van De Vries bezegeld. Van der Kraan en Suijker keren terug op hun post. Nico
Oudhof (PvdA) en Hans de Jong (CDA) nemen de plaats in van De Vries.
Reiderland – herindeling
Auke ten Hoeve (PvdA) en Hendrik van der Ham (SP) moeten hun wethouderschap beëindigen vanwege
de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Oldambt.
Rhenen – persoonlijk
Anne van Miltenburg (VVD) gaat met zwangerschapsverlof.
Rijnwaarden – burgemeeestersbenoeming
Lucien van Riswijk (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Druten. Opvolger: Jos Lamers (CDA).
Rijssen-Holten – overlijden
Thea van Dalen-Schiphorst (CDA) overlijdt als gevolg van complicaties na een hartoperatie. Opvolger: Ab
Stegeman (CDA).
Rotterdam – politiek
Jeannette Baljeu (VVD) en Mark Harbers (VVD) stappen op vanwege een conflict over het aanblijven van
Tariq Ramadan in dienst van de gemeente als 'bruggenbouwer' in het integratiedebat. Aanvankelijk wil de
VVD Ramadan aan de kant zette, komt daar tijdens een raadsdebat op terug, waarna korte tijd later de
beide VVD-wethouders besluiten om vanwege het aanblijven van Ramadan toch te vertrekken.
Opvolgers: Hans Vervat (PvdA) en Peter Lamers (CDA).
Rotterdam – andere zakelijke werkkring
Leonard Geluk (CDA) wordt voorzitter van het college van bestuur van het ROC Midden-Nederland. Geluk
verliest eerder in het jaar het vertrouwen van de eigen CDA-fractie. Hem wordt solistisch gedrag verweten
en te weinig te luisteren naar de opvattingen van de fractie. Die breuk wordt voor de buitenwereld
bijgelegd, waarna Geluk enkele maanden later het wethouderschap alsnog opgeeft voor een functie in het
onderwijs.
Rotterdam – gezondheid
Lucas Bolsius (CDA) is om gezondheidsredenen afwezig in november en december.
Scheemda – herindeling
Mevrouw Annemarie Knottnerus-van der Veen (CDA), Klaas van Leeuwen (PvdA) en Bé Zwiers (PvdA)
moeten hun wethouderschap beëindigen vanwege de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Oldambt.
Sevenum – herindeling
Frank Selen (Sevenum 2000) en Huub Dinghs (CDA) moeten hun wethouderschap beëindigen vanwege
de herindeling tot de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas.
Sittard-Geleen – andere zakelijke werkkring
Ingrid Widdershoven (partijloos, CDA) vertrekt als wethouder vanwege haar benoeming tot lid van de
directieraad van de gemeente Eindhoven.
Sluis – politiek
Henk Luijendijk (Helder Zeeuws) dient zijn ontslag in. Aanleiding: hij kan zich niet verenigen met het
collegebesluit om leidinggevende ambtenaren na de reorganisatie meer te laten verdienen.
Soest – overlijden
Paul Lemmen (PvdA) komt onverwacht te overlijden na een hartstilstand.
Steenwijkerland – burgemeestersbenoeming
André van de Nadort (PvdA) wordt benoemd tot burgemeester van Ten Boer. Geen opvolger.

Stein – politiek
Ernest Gorissen (CDA) stapt op omdat het CDA zich definitief uit het college terugtrekt. De crisis die in
oktober van 2008 begon, en toen leidde tot het vertrek van CDA-wethouder Govers, wordt in februari
beëindigt met de presentatie van een nieuw CDA-loos zakencollege van Democratisch Onafhankelijk
Stein (DOS), PvdA, Communiceren met Burgers (CMB) en VVD met de daarin de twee DOS-wethouders
Feij en Janssen en PvdA-wethouder Ie.
Texel - gezondheid
Peter Bakker (GroenLinks), die in 2007 enkele maanden door een herseninfarct was uitgeschakeld, legt
zijn functie om gezondheidsredenen neer. Geen opvolger.
Tiel – persoonlijk
Na bijna zestien jaar wethouderschap besluit Willem Gradisen (PvdA), die eerder al bekend had gemaakt
dat hij niet meer als wethouder zou terugkeren, dat hij tijd moet investeren in zijn persoonlijke toekomst.
Opvolgster: Corry van Rhee (PvdA).
Tilburg – politiek
Hugo Backx (PvdA) neemt zijn verantwoordelijkheid voor de forse budgetoverschrijding op de bouwkosten
van het nieuwe Midi-theater en treedt af. De kwestie leidt tot een raadsenquête die in de herfst het vertrek
inluidt van burgemeester Ruud Vreeman. Backx’ opvolger als wethouder is Ton Horn (PvdA).
Twenterand – gezondheid
Freek Becker (Lokaal Liberaal Twenterand) legt om gezondheidsredenen zijn wethouderschap neer.
Geen opvolger.
Utrecht – politiek
GroenLinks-wethouders Robert Giesberts en Cees van Eijk kunnen zich niet vinden in het actieplan
luchtkwaliteit van het college. Zij stappen op. Een meerderheid van het college denkt dat een nieuwe
spoorlijn, een tunnel en extra wegen nodig zijn om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Door
deze ingrepen zouden er sociale huurwoningen moeten worden gesloopt en GroenLinks is hier pertinent
tegen en trekt beide wethouders terug. Na een motie van wantrouwen in de gemeenteraad over hetzelfde
plan wordt Tymon de Weger (Christenunie) de laan uitgestuurd. De zittende partijen PvdA, CDA en
ChristenUnie sluiten een nieuw coalitieakkoord met oppositiepartij VVD. De drie nieuwe wethouders zijn
Ingrid de Bondt (VVD), Floris de Gelder (VVD) en Piet van der Sluijs (ChristenUnie).
Utrechtse Heuvelrug – politiek
Wim van Wikselaar (SGP) treedt af naar aanleiding van het rapport over de gang van zaken rond de
aanleg van een cultuurhuisplein. Dat plein in Doorn kost bijna twee keer (ruim een miljoen) als begroot
(zeshonderdduizend euro). In het nadeel van de wethouder was dat er al eerder sprake was van
budgetoverschrijdingen bij de aula in Doorn en de verbouwing van de ambtswoning.
Vaals – politiek
Hein Sterck (Partij Burgerbelang) legt zijn wethouderschap neer vanwege ziekte, nadat hij in opspraak is
geraakt vanwege een integriteitsaffaire. Sterck heeft etentjes gehad met de eigenaar van een seksclub in
he dorp Lemiers en daarbij toezeggingen gedaan over een bouwvergunning, zo blijkt uit onderzoek van
het bureau BING. Opvolger: Jo van der Meij (CDA).
Velsen – politiek
CDA-wethouder Margo Bokking treedt af nadat zij vertrouwen heeft verloren van haar eigen fractie.
Aanleiding was het wijkgericht werken, de wijze waarop de gemeente contact wil onderhouden met de
bewoners van wijken. Bokking wil de wijkplatforms afschaffen en dat ging het CDA te ver. Opvolgster:
Ineke Edzes-Altena (CDA).
Venlo – gezondheid
Herman Janssen (PvdA) stopt om gezondheidsredenen. Geen opvolger.

Venlo – herindeling
Vanwege de fusie van Venlo met Arcen en Velden en een stukje Bergen eindigt het wethouderschap van
Ramon Testroote (PvdA), Mark Verheijen (VVD), Peter Freij (GroenLinks), Twan Beurskens (VVD) en Jan
Lamers (GroenLinks).
Venray – herindeling
Lei Heldens (CDA), Hans Teunissen (Lokaal Actief), Elly van Dijck (PvdA), Twan Jansen (PvdA) en
Patrick van der Broeck (CDA) moeten hun wethouderschap beëindigen vanwege de fusie van Venray met
een deel van Meerlo-Wanssum tot de nieuwe gemeente Venray.
Voerendaal – politiek
Anny Withagen-Bock (D66) stapt op nadat haar partij uit de coalitie is gezet. PvdA, CDA en Leefbaar
Voerendaal hebben geen trek meer in D66 omdat deze partij zich ‘verrassend’ zou gedragen. Directe
aanleiding vormt het vertrek van een D66-raadslid uit de D66-fractie waarna de coalitiepartijen het niet
meer zien zitten om nog langer met D66 in een coalitie te verblijven. Geen opvolger.
Voorschoten – politiek
Hans Horlings (CDA) treedt af. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor de duurder (een miljoen euro
meer) uitgevallen herinrichting van de doorgaande weg, de traverse, door het dorp. Opvolgster: Hester
Tjalma (CDA).
Wageningen – politiek
Henk Slegten (PvdA) krijgt een motie van wantrouwen aan de broek vanwege zijn minimabeleid. De motie
wordt gesteund door coalitiepartij Stadspartij Wageningen. Slegten legt zijn functie neer en de overige
wethouders, die de motie als een blijk van wantrouwen tegen het gehele college beschouwen, stellen hun
portefeuille ter beschikking waarmee de crisis compleet is. Stella Efdé (PvdA), Mariette Kroes (VVD),
Ingeborg Stadhouders (CDA) en Minie Walma (Stadspartij) verlaten tijdelijk het pluche, maar keren nadat
hun partijen tot de slotsom zijn gekomen dat ze de rit tot de verkiezingen kunnen afmaken.
Westland – politiek
Maarten van der Zwan (Gemeentebelang), verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het gemeentehuis,
stapt op nadat zijn partij vragen had gesteld over al dan niet gewijzigde plannen voor het te bouwen
gemeentehuis. Van der Zwan noemt persoonlijke omstandigheden als reden van zijn vertrek, maar dat
kan niet verhullen dat hij genoeg heeft van het politieke verzet van collega’s daarvoor de bouwstof hebben
geleverd. Opvolger: Arne Weverling (Gemeentebelang).
Westvoorne – politiek
Barbara Geers (PvdA) neemt ontslag na een aanvaarde motie van wantrouwen. Geen opvolger.
Wieringen – politiek
Ynte Kooistra (WR 05) treedt af nadat de raad, vooral door de opstelling van zijn eigen fractie, de plannen
voor het randmeer wegstemt. Kooistra vindt dat hij daardoor zijn werk niet meer op een geloofwaardige
wijze kan uitvoeren. Opvolger: Evert Busser (VVD).
Wijchen – overlijden
Paul Keser (Leefbaar Wychen) overlijdt na een ziekbed van een half jaar. Opvolger: Rob Jeurissen
(Leefbaar).
Wijchen – politiek
Marcel Thijsen (PvdA) stapt op vanwege zijn overstap naar de nieuwe lokale partij Kernachtig Wijchen.
Geen opvolger.
Winschoten – herindeling
Het trio Harry Jansema (VVD), Dineke van den Bergh (PvdA) en Hans Klopstra (PvdA) moet stoppen
vanwege de herindeling en de fusie tot de nieuwe gemeente Oldambt.

Winterswijk – gezondheid – tijdelijk
Ben Uffink (PvdA) moet tijdelijk zijn werk neerleggen vanwege ziekte.
Zevenhuizen-Moerkapelle – politiek
Het college met de wethouders Frank Helsloot (CDA), Mies te Meij-de Laat (VVD) en Rinus Bosman
(SGP/Christenunie) komt ten val na een conflict over een integriteitskwestie rondom een CDA-raadslid.
Deze heeft het college niet verteld in het bezit te zijn van een gemeentelijke brief waarin stond dat er geen
voorkeursrecht van de gemeente meer op zijn grond was. Het CDA-raadslid kreeg daardoor van de
rechter gelijk en verkocht de bewuste percelen voor 8,1 miljoen euro aan een commerciële partij, een
substantieel hoger bedrag dan wanneer het voorkeursrecht was toegepast. Het CDA weigerde het
raadslid uit de fractie te zetten, waarna de andere collegepartijen de samenwerking opzeggen. De coalitie
wordt alsnog gelijmd nadat het CDA door de coalitiebreuk alsnog besluit het raadslid uit de fractie te
zetten en erkend dat het CDA nooit een persbericht had mogen versturen waarin gemeld werd dat het
CDA vierkant achter het eigen raadslid stond. Helsloot, Te Meij en Bosman mogen door als wethouder.
Zevenhuizen-Moerkapelle – politiek – vertrouwensbreuk
Frank Helsloot (CDA) legt zijn functie neer omdat hij een gebrek aan vertrouwen bemerkt. Aanleiding:
Helsloot was voorzitter van de commissie die zijn buurman Jos Hachmang koos als maker van een
kunstwerk in verband met de fusie van Zevenhuizen. Geen opvolger.
Zevenhuizen-Moerkapelle – herindeling
De wethouders Mies te Meij (VVD) en Rinus Bosman (SGP/Christenunie) moeten hun wethouderschap
beëindigen vanwege de fusie van Zevenhuizen tot de gemeente Zuidplas.
Zuidhorn – burgemeestersbenoeming
Koos Wiersma (CDA) wordt burgemeester van De Marne. Opvolger: Riekus Hielema (CDA).
Zwolle – persoonlijk
Gerard van Dooremolen (CDA) stopt hij ermee. Hij begint een camping in Duitsland. Opvolgster: Alida
Kastelein (CDA).

