
 

 

 

 

 
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 maart 2021 dienen de fracties van CDA-Someren en 
Partij van de Arbeid Someren de volgende motie in: 
  
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 februari 2021 is door de Gemeenteraad van de gemeente 
Someren bij meerderheid van stemmen de motie van wantrouwen aangenomen tegen wethouder 
G.W.H.L. Schoolmeesters. E.e.a. nadat intern én extern aan de bel was getrokken en er zowel intern 
áls extern feitenonderzoek was verricht. Nadat de wethouder aangaf deze motie te negeren is 
aansluitend door de Gemeenteraad het besluit genomen om wethouder Schoolmeesters per direct te 
ontslaan. 

Na het gedwongen vertrek van wethouder Schoolmeesters heeft Lijst Someren Heide op vrijdag 18 
februari 2021 aangegeven dat zij uit de coalitie met Gemeenschapslijst, CDA-Someren en Partij van 
de Arbeid Someren stappen. Zij namen afstand van het gedrag van de wethouder en hadden vragen 
over de afhandeling door de overige partijen. 
 
In de periode daarna hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de overgebleven 
coalitiepartijen. Bij die gesprekken zijn van deze partijen alle raadsleden, de fractievoorzitters, 
commissieleden, wethouders en partijvoorzitters betrokken geweest. Doel van deze gesprekken was 
om te onderzoeken of voortzetting van de coalitie tussen Gemeenschapslijst, CDA-Someren en Partij 
van de Arbeid Someren mogelijk was. 

Constaterende dat: 
• de gesprekken tussen Gemeenschapslijst, CDA-Someren en Partij van de Arbeid Someren in 

goede orde en alle openheid hebben plaatsgevonden; 
• in die gesprekken nadrukkelijk verkend is of voortzetting van de coalitie door de overgebleven 

coalitiegenoten mogelijk is; 
• er geen verschil van mening is over de inhoudelijke doelen van deze samenwerking zoals die 

zijn vastgelegd in het coalitieprogramma 2019 – 2022 “Samen Doen, Samen Sterk, Samen 
Hart voor héél Someren”; 

• vertrouwen in de samenwerking van cruciaal belang is voor een goed en effectief 
functioneren van het dagelijks bestuur, gevormd door het College van Burgemeester en 
Wethouders; 

• hierover in het coalitieprogramma ook is vastgelegd en afgesproken dat een betrouwbaar, 
integer en eerlijk bestuur één van de fundamenten van de samenwerking zowel tussen 
de coalitiegenoten als in het college van B&W is. 

Overwegende dat: 
• in de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen Gemeenschapslijst ,PvdA en CDA-

Someren en er onvoldoende overeenstemming is bereikt om te kunnen spreken van herstel 
van vertrouwen tussen de coalitiepartijen; 

• zij fundamenteel van mening verschillen over de betekenis van betrouwbaar, integer en 
eerlijk besturen en de invulling daarvan in dagelijks handelen en communiceren; 

• dit onvoldoende basis leek voor een breed draagvlak om deze bestuursperiode als coalitie in 
de raad én het college van B&W succesvol en met kracht samen te kunnen werken; 



• desondanks een voorstel om te komen tot werkafspraken werd voorgelegd, bestaande uit 
drie onderdelen te weten;  

1. handhaving en voortzetting CollegeWerkProgramma,  
2. geen inmenging door raadsleden in de publieke communicatie met betrekking tot het 

mogelijke juridische proces dat de ex wethouder heeft aangekondigd, 
3. goed vooronderzoek met betrekking tot de vervanging van de wethouder teneinde 

zorgvuldigheid en verantwoorde uitgaven voor de gemeente te borgen. 
 
Tevens overwegende dat: 

• de periode tot aan de komende raadsverkiezingen van maart 2022 ongeveer een jaar is; 
• de financiële druk op de gemeente Someren groot is en vraagt om zorgvuldige keuzes zonder 

langjarige verplichtingen; 
• het huidige College inmiddels bijna twee maanden de honneurs waarneemt zonder 

noemenswaardige problemen; 
• de Raadsplanning niet voorziet in een enorme drukte voor de rest van het jaar 
• PvdA en CDA-Someren kennis genomen te hebben bij monde van de fractievoorzitter van de 

GL dat punt 1 en 2  van de 3 onderdelen akkoord waren; 
• PvdA en CDA-Someren tevens kennisgenomen te hebben bij monde van de fractievoorzitter 

van de GL dat zij voor onderdeel 3 geen nader financieel en onderbouwd inzicht wensen, 
maar direct tot benoeming van een vervanger willen overgaan; 

• over dit laatste punt geen overeenstemming werd bereikt, wat voor de GL aanleiding gaf om 
per direct uit de coalitie te vertrekken. 

 
Verzoekt het huidige college: 

• deze bestuursperiode vol te maken met als belangrijkste opdrachten 
o het zoveel mogelijk realiseren van het huidige coalitieprogramma zoals dat door de 

oorspronkelijke vier coalitiepartijen is opgesteld; 
o het hoofd bieden aan de coronacrisis en onze inwoners en ondernemers daarbij 

zoveel als mogelijk te ondersteunen; 
• zich nader te oriënteren op de portefeuilleverdeling en deze onderling af te stemmen; 
• daarbij de mogelijk hoge werklast die dit met zich meebrengt kritisch te bezien en zo nodig 

met scenario’s en voorstellen te komen op welke wijze het college tijdelijk versterkt en/of 
bestuurlijk ondersteund kan worden; 

• daarbij de mogelijkheden te betrekken om de daarmee samenhangende kosten te beperken 
en langjarige verplichtingen te voorkomen; 

• de gemeenteraad in de raadsvergadering van april of uiterlijk mei 2021 te informeren over de 
uitkomsten van het onderlinge beraad en zo nodig een raadsvoorstel ter besluitvorming voor 
te leggen. 

  
En gaat over tot de orde van de dag 
 

Fractie  CDA Someren  

 

Arjan Evers ……………………………………………………… Angeline Nagel ………………………………………… 

 

Twan van de Boomen…………………………………………… Henny Driessen……………………………………… 

 



 

Fractie Partij van de Arbeid 

 

Hans van Maris………………………………………………….. Leo Dortmans ………………………………………. 


