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Geachte heer van Assem,  
 
U gaat in uw schrijven uit van de gedachte dat een deel van het college het vertrouwen in wethouder 
Bolderdijk zou hebben opgezegd bij een meerderheid van stemmen in een bijeenkomst op vrijdag 27 
november 2020. Dit is geenszins is het geval.   
  
Op die vrijdag is het college bij elkaar geweest om informeel en collegiaal terug te blikken op de 
raadsbijeenkomst van donderdag 26 november. Dit doen we overigens regelmatig, binnen of buiten de 
reguliere collegevergadering. Deze vrijdag was wethouder George Becht afwezig i.v.m. het overlijden 
van zijn moeder.  
  
Met elkaar hebben we gesproken over de ingediende motie van wantrouwen n.a.v. werkzaamheden 
nabij de Oostdam en het debat dat daarop volgde binnen de gehele raad.    
  
Het algehele gevoelen was dat dit een politiek zwaar debat was.  Daarnaast hebben we 
geconstateerd dat wethouder Bolderdijk in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een aantal 
politiek gevoelige dossiers met een grote maatschappelijke weerklank. We hebben allemaal ervaren 
welke reacties er waren op sociale media, in de pers en in de gemeenteraad.  
Gezamenlijk is geconcludeerd dat een en ander ook in de toekomst veel veerkracht van de wethouder 
zou vereisen.  
  



Na het weekend bleek dat de gehele situatie uiteindelijk veel impact had op wethouder Bolderdijk en 
heeft hij zich ziek gemeld om een en ander te laten bezinken. Na het kerstreces heeft hij het college 
en de raad laten weten een streep te zetten onder zijn wethouderschap en te kiezen voor zijn 
gezondheid en zijn gezin.  
  
Een besluit dat wij vanzelfsprekend respecteren.  
 
Met vriendelijke groet, 
College van burgemeester en wethouders, 
 

  

 
 
drs. M.H. Brander                V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris          Burgemeester 
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04-01-2020 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

 

Geacht college, 

 

Met verbazing hebben wij kennis genomen van de brief van wethouder 

Bolderdijk waarin hij aangeeft ontslag te nemen. 

 

De raad, inclusief de coalitiepartijen, heeft in een motie zijn vertrouwen 

uitgesproken in de wethouder. De vrijdag daarop is hij het gesprek aangegaan 

met de ondernemers en zondag laat hij weten aan de burgemeester als voorzitter 

van het college dat hij zich ziek meldt. 

 

Nu blijkt uit zijn brief dat een deel van het college geen vertrouwen meer had in 

de wethouder. 

 

De vraag dient daarom beantwoord te worden ter wille van de transparantie 

waarom het college op de stoel van de raad is gaan zitten. Uiteindelijk is uit 

niets de afgelopen tijd gebleken dat er onderling in het college enige 

terughoudendheid was ten opzichte van de wethouder. Sterker nog, onlangs is 

een herverdeling geweest van portefeuilles en heeft hij er meer bijgekregen. Dit 

getuigt niet van disfunctioneren. 

 

Inwonersbelangen verzoekt het college met verheldering te komen. Vanuit het 

dualisme is dit noodzaak. Het heeft nu de schijn dat het college bij meerderheid 

van stemmen bepaalt of een wethouder kan aanblijven of niet. Dit is geen 

bevoegdheid van het college, maar van de gemeenteraad. Hierover mag geen 

onduidelijkheid zijn. 

 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Fractievoorzitter Inwonersbelangen 

 

Hendrie van Assem 
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