
 

 

MEMO 

 

 

 

 

 

 

Beste gemeenteraad, 

 

Op 30 mei 2022 heeft het constitutioneel beraad van ons college plaatsgevonden. Via dit memo 

informeren wij u over de portefeuilleverdeling en de volgorde van vervanging van de 

burgemeester en de gemeentesecretaris die zijn vastgesteld in dit beraad. 

 

Portefeuilleverdeling 

De portefeuilleverdeling is als volgt:  

Monique Bonsen Marian van Kampen Bart Krijnen Rosalien van Dolder 

Portefeuilleverdeling    

Algemeen bestuur 
participatie  
regionale 
samenwerking 
integriteit 

Inkomensvoorzieningen 
schuldhulpverlening 
armoedebeleid 
 

Financiën  
 

Omgevingstaken  
woningbouw 
omgevingsvergunningen 
grondbedrijf 
onderwijshuisvesting 

Bedrijfsvoering  
personeel en 
organisatie 
dienstverlening  
informatievoorziening  
  

Jeugd 0-23 jaar 
onderwijs 
kinderopvang 
jeugdzorg 
 

Woningbedrijf 
gemeentelijk 
vastgoed 
zwembaden 
 
 

Economie 
agrarische sector  
werkgelegenheid 
huisvesting 
buitenlandse 
werknemers 
ontwikkelingsbedrijf 
NHN 

Burgerzaken 
 
Horeca 
(evenementen) 
 
VTH 

Zorg en Voorzieningen 
gehandicaptenbeleid 
WMO 
ouderenbeleid 
woonzorgopgave 

Openbare ruimte 
groenbeheer 
buitendienst  
afval 
zwerfafval  

Duurzaamheid  
milieu  
transitievisie warmte  
RES  
uitvoeringsprogramma’s 
klimaat  

Openbare Orde en 
Veiligheid 
Integraal jeugdbeleid 
Vluchtelingen, 
asielzoekers 
 
 
 
 

Sociaal Domein 
inburgering 
welzijn / eenzaamheid 
mantelzorg / 
vrijwilligers 

Verkeer, wegen en 
vervoer 
verkeersveiligheid 
 

Recreatie en toerisme 
vaarroutes  
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MEMO (VERVOLG) 

Blad 

2 van 2 

Kunst, cultuur en 
ontwikkeling 
Monumentenzorg / 
bibliotheken / 
dorpshuizen / 
kerkenvisie 

Volksgezondheid 
preventie 
 

Sport 
sportaccommodaties 
 

Dierenwelzijn 

Projecten*    

Huisvesting 
Buitendienst 
Preventie Alcohol & 
Drugs 

HOED Wegenoverdracht Omgevingswet 
Gymzaal Obdam 

Gemeenschappelijke 
regelingen 

   

SSC De Som 
Veiligheidsregio 
Westfries Archief 
Ondersteuning 
Samenwerking WF 

GGD 
WerkSaam 
Westfriesland  

Afvalbeheer WF WerkSaam 
Westfriesland  
Omgevingsdienst NHN 
Recreatieschap WF 

 

* Toelichting verdeling projecten 

Er is een verdeling van het bestuurlijk opdrachtgeverschap van een aantal belangrijke integrale 

projecten opgenomen waarbij sprake kan zijn van meerdere verantwoordelijke 

portefeuillehouders. Het kan mogelijk zijn dat het bestuurlijk opdrachtgeverschap van een 

project kan wijzigen gedurende het traject. Dit hangt nauw samen met de fase waarin het 

project zich bevindt.  

 

Vervanging burgemeester. 

De volgende volgorde is van toepassing inzake de vervanging van de burgemeester: 

 Wethouder Van Dolder – eerste loco burgemeester 

 Wethouder Van Kampen – tweede loco burgemeester 

 Wethouder Krijnen – derde loco burgemeester 

 

Vervanging gemeentesecretaris 

De volgende volgorde is van toepassing inzake de vervanging van de gemeentesecretaris: 

 Tim Koenders – eerste loco gemeentesecretaris 

 Peter van der Nulft – tweede loco gemeentesecretaris 

 Fenna Terwindt – derde loco gemeentesecretaris 


