
 Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling 
 
Toelichting: 
Met de installatie van een nieuwe wethouder is ook een nieuw 
besluit nodig tot het vaststellen van de agenda. Het college wordt 
gevraagd de in het voorstel genoemde portefeuilleverdeling vast 
te stellen. 
 
Besluit: 
1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1 de 

volgende verkorte namen toe te kennen: 
a. De heer M.W.A.M. van Stappershoef (Mark), (hierna 

te noemen Burgemeester Mark van Stappershoef) 
Burgemeester 
 

b. Mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers (Marijo), 
(hierna te noemen: Wethouder Marijo Immink) 
Wethouder  
 

c. Mevrouw E.C.M Franssen- du Maine (Liselotte), 
(hierna te noemen: Wethouder Liselotte Franssen)  
Wethouder  

 
d. De heer P.J.M. Poos (Piet), (hierna te noemen: 

Wethouder Piet Poos)  
Wethouder  

 
e. De heer J.A.P.M. Swaans (Johan), (hierna te noemen: 

Wethouder Johan Swaans)  
Wethouder  

 
2. De volgende portefeuilleverdeling per 1 april 2020 vast te 

stellen en wijst conform onderstaande volgorde de 
locoburgemeester aan op grond van artikel 77 van de 
Gemeentewet (zie aanduiding): 
 
Burgemeester Mark van Stappershoef 
- Algemene Zaken 
- Kabinet en representatie algemeen 
-   Citymarketing 
- Internationale zaken 
- Regionale en intergemeentelijke samenwerking 
- Openbare orde en veiligheid 
-   Toezicht en handhaving 
- Vergunningen (excl. omgevingsrecht) 
- Personeel en organisatie 
- Communicatie 

 



  - Dienstverlening  
- Facilitaire zaken 
- Burgerzaken 
- Juridische zaken 
- Bestuurlijke integriteit 
-   Informatieveiligheid  en privacy  

 
Wethouder Marijo Immink (1e  locoburgemeester) 

-  WMO  (inclusief beschermd wonen) 
- Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang) 
-   Back2Basics (trekker) 
- Inclusiebeleid (trekker) 
- Participatiewet  en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) 
-   Armoedebeleid 
-   Projectwethouder Omgevingsvisie en Proeftuin 
- Subsidies op bovengenoemde terreinen 

 
Wethouder Piet Poos ( 2e  locoburgemeester) 

- Jeugd 
-   Sport 
- Onderwijs  
-   Volksgezondheid 
-   Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke  
 eigendommen (+ huisvesting  Mill-Hill) 
-   Grondzaken / Grondbedrijf 
-   Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid) 
-   MIRT A58 (inclusief geluidsoverlast) 
-   Doelgroepenvervoer Regiotaxi WMO en  
    leerlingenvervoer 
-   Statushouders en vluchtelingen 
-   Informatiemanagement en ICT 
-   Subsidies op bovengenoemde terreinen 
 

Wethouder Johan Swaans (3e  locoburgemeester) 
-  Financiën 
-   Economische zaken 
-   Midden- en Kleinbedrijf 
-   Openbare ruimte (realisatie en beheer) 
-   Ruimtelijke ordening buiten de bebouwde kom 
-   projectwethouder Bakertand 
-   Bedrijventerreinen 
-   Recreatie en Toerisme 
-   Evenementen 
-   Kunst,  monumenten, erfgoed en archeologie 
-   Cultuur (inclusief bibliotheek, factorium en Jan van 
    Besouw) 

 
 
 



   Wethouder Liselotte Franssen (4e locoburgemeester) 
- Ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom 
-   Externe veiligheid 
-   Vergunningen (omgevingsrecht) 
- Volkshuisvesting 
- Energie, grondstoffen en biodiversiteit 
-   Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool 
-   Bestuurlijk trekker Energiecorridor A58  
-   Projectwethouder Omgevingswet  
-   Projectwethouder REKS/ Zon en Wind 

 
 
 
 


