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De Haarlemse CDA-fractie betreurt het vertrek van wethouder en partijgenoot 
Michel Rog. De zoektocht naar een opvolger gaat deze week van start. ,,Het is 
heel snel gegaan en dat vind ik jammer’’, zegt fractievoorzitter Ron Dreijer. 

Vrijdagavond hoorde Dreijer van wethouder Rog dat hij zijn functie per zaterdag 30 
oktober neerlegde. Dat deed de CDA-wethouder naar aanleiding van een felle 
discussie in de gemeenteraad over een tweet waarin hij partijgenoot Mona Keijzer een 
hart onder de riem stak. Zij werd ontslagen omdat zij afstand nam van het 
coronabeleid. Ook bleek dat Rog een wijkraad had gevraagd of hij de jaarvergadering 
in een sportkantine kon bijwonen zonder zijn QR-code te tonen. 

Zijn uitingen leverden Rog vlak voor de herfstvakantie een motie van afkeuring van 
de gemeenteraad op. ,,De stemverklaring van de PvdA was best wel pittig’’, vindt 
Dreijer. De coalitiepartij suggereerde dat de wethouder de eer aan zichzelf moest 
houden door op te stappen. ,,Maar er was binnen de gemeenteraad onvoldoende 
steun voor een motie van wantrouwen. Het signaal van de raad was dus dat er 
voldoende vertrouwen was om verder te gaan.’’ 



Rog gaf zaterdag in zijn ontslagbrief aan dat hij te weinig steun voelde van zijn directe 
collega’s - het college van B en W - om aan te blijven als wethouder. Dreijer vindt het 
jammer dat er binnen het stadsbestuur geen tijd is genomen om alles te laten 
bezinken. ,,Als je een probleem hebt met mensen binnen je team, dan ga je daar 
normaal gesproken voor zitten. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Neem even 
rust, ga met elkaar praten. En had mij erbij betrokken.’’ 

De fractievoorzitter baalt van de gang van zaken. ,,In de politiek heeft men haast. Er 
is geen ruimte voor medemenselijkheid en dat vind ik erg moeilijk.’’ Dat neemt voor 
hem overigens niet weg dat de tweet van Rog over het coronabeleid onhandig was. 
,,Als hij het op een andere manier had gecommuniceerd, was er waarschijnlijk niets 
aan de hand geweest. Hij heeft het over zichzelf afgeroepen.’’ 

De CDA-fractie hoopt zo snel mogelijk een opvolger te vinden. ,,We hebben vanavond 
een eerste overleg met onze inner circle’’, verklaart Dreijer maandagochtend. ,,Dan 
kijken we of we het binnen onze eigen club op kunnen lossen, maar die kans acht ik 
klein.’’ Vervolgens richt de partij de ogen op de provincie en het Rijk. 

Dreijer verwacht niet dat de naderende gemeenteraadsverkiezingen een struikelblok 
vormen in de zoektocht naar een vervanger. ,,Het is een functie voor minstens een 
half jaar. Daar zijn zeker interims voor beschikbaar.’’ Het streven is om op z’n vroegst 
eind november een geschikte kandidaat aan te dragen. ,,We mogen in onze handen 
knijpen als dat zo snel lukt.’’ 

Of Michel Rog bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lijsttrekker is voor 
het CDA, blijft voorlopig nog de vraag. ,,Daar is nog geen besluit over genomen’’, 
aldus Dreijer. ,,We hebben nu andere zorgen, maar bij onze algemene 
ledenvergadering gaat het ter sprake komen.’’ Hij benadrukt dat Rog uitstekend 
functioneerde als wethouder. ,,Inhoudelijk is er niets op hem aan te merken.’’ Dat 
maakt de kwestie voor de partij ingewikkeld. ,,Uiteindelijk gaan de leden erover.’’ 

 


