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De kandidaat-wethouders van Zundert. Van links naar rechts: Johan de Beer (Dorpsbelangen), Marjon de Hoon (CDA) en 

Willemijn van Hees (VVD). foto René Schotanus/het fotoburo 
BREDA - Het nieuwe college van B en W van Zundert bestaat, naast burgemeester Leny Poppe-de Looff, uit de 

wethouders Marjon de Hoon (CDA), Willemijn van Hees (VVD) en Johan de Beer (Dorpsbelangen). Dat heeft formateur 

Felix de Bekker gistermiddag in het gemeentehuis van Zundert bekendgemaakt. 

 

De Hoon krijgt de portefeuille Maatschappij en Dienstverlening, Van Hees Economie, Wonen en Toerisme en De Beer 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.  

 

Ze worden volgende week dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering officieel ingeluid. Tot die tijd zijn ze nog kandidaat-

wethouders. Formateur De Bekker sprak in superlatieven. Hij had het onder meer over een 'gouden club' die bestuurlijk aan de 

slag gaat in Zundert. "Zundert krijgt een uitstekend college. Het zijn stevige en sterke wethouderskandidaten."  

 

Burgemeester Poppe moest vanwege privé-afspraken verstek laten gaan, maar liet bij monde van De Bekker weten 'heel erg 

ingenomen te zijn met de nieuwe kandidaten'.  

 

In de wandelgangen werden De Hoon, Van Hees en De Beer al getipt als nieuwe leden van het college en niet fractieleider 

René de Bruijn van Dorpsbelangen. Hij heeft een persoonlijke afweging gemaakt en toch gekozen voor zijn werkgever, het 

Amphia Ziekenhuis.  

 

"Ik ben sinds 1 maart bevorderd tot bedrijfsmanager. We zitten bij het Amphia Ziekenhuis midden in een reorganisatie. Dat 

proces kun je niet zomaar verlaten. Johan de Beer is een goede kandidaat namens onze fractie. Dat maakte de keuze voor mij 

ook makkelijker." De Bekker gaf toe dat de weg naar coalitievorming wat langer heeft geduurd dan veel mensen hadden 

verwacht. "We hebben het proces zo zorgvuldig mogelijk gevolgd en dan kost het wat meer tijd. We hebben iedere fractie 

serieus genomen."  

 

De Hoon neemt de portefeuille Maatschappij van Van Hees over. Die vindt dat geen bezwaar. "Ik zie mijn nieuwe portefeuille 

als een nieuwe uitdaging. Ik kan daar zeker mijn ei in kwijt."  

 

De VVD-kopvrouw is de enige kandidate met wethouderservaring. "Ik zie dat niet als een probleem. We gaan als een team aan 

de slag. Dat teamgevoel heb ik nu al."  
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