
 

 

 
 
Portefeuilleverdeling nav constituerend beraad 29-6-2022 
 
Samenstelling college 
Burgemeester Mark van Stappershoef 
Wethouder Liselotte Franssen 
Wethouder Janneke van den Hout 
Wethouder Christel van Neerven 
Wethouder Peter van Dijk 
 
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 

− Externe veiligheid 
 
Wethouder van den Hout* 

− WMO  (inclusief beschermd wonen) 

− Voorliggend veld/Dorpsteam 

− Goirle Glanst (trekker)  

− Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) 

− Economische zaken gekoppeld aan de Participatiewet  

− Schuldhulpverlening en vroegsignalering  

− Armoedebeleid en minimabeleid  

− Statushouders en vluchtelingen 

− Inburgering  

− Participatieraad 

− Programma Grip op sociaal domein 

− Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen 



 

 

− Informatiemanagement en ICT 
 
Wethouder van Neerven* 

−    Jeugd (lokaal en regionaal)  

−    Sport (inclusief sportaccommodaties dus parken, hallen, zwembad ) 

−    Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting) 

−    Volksgezondheid 

−    Cultuur (inclusief CC JvB, bibliotheek, culturele accommodaties) 

−    Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer) 

−    Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen 

−    Projectwethouder Strategische heroriëntatie 
 

*= lopend project regionale inkoop 3D (jeugd, wmo-begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding) in 
onderlinge afstemming, afhankelijk van het onderwerp. 
 
Wethouder van Dijk 

− Financiën 

− Economische zaken/economisch beleid 

− MKB 

− Openbare ruimte, biodiversiteit, en infrastructuur (inclusief kap- en uitritvergunningen)   

− Bedrijventerreinen 

− Recreatie en Toerisme 

− Kermis 

− Verkeer en mobiliteit 

− MIRT A58  

− Kunst,  monumenten, erfgoed en archeologie 

− Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed (exclusief onderwijs-, sport- en culturele 
accommodaties) 

− Grondstoffenbeleid en circulaire economie  

− Subsidies op de bovengenoemde terreinen 

− Projectwethouder Strategische heroriëntatie 
 
Wethouder Franssen 

− Ruimtelijke ordening  

− Grondzaken/grondbedrijf 

− Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord) 

− Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap-  en uitritvergunningen) 

− Volkshuisvesting 

− Duurzaamheid: 
- Transitievisie warmte 
- Klimaat(opgave) 
- Duurzame energie opwekken 

− Knooppunt De BaarsProjectwethouder Proeftuin Fokmast/Regte Heide 

− Projectwethouder Omgevingsvisie 

− Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak) 

− Projectwethouder Omgevingswet 

− Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende voorzieningen A58  
 

 
 



 

 

Loco-burgemeesterchap 
 
1e loco: wethouder Franssen 
2e loco: wethouder van Neerven 
3e loco: wethouder van Dijk 
4e loco: wethouder van den Hout 
 
Aanwijzing gemeenschappelijke regelingen 
 

a. Wethouder Franssen aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant*; 

b. Wethouder Franssen aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van 
de Regio Hart van Brabant; 

c. Wethouder van Neerven aan te wijzen als lid van de Bestuurscommissie Jeugd als 
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant; 

d. Wethouder van den Hout aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie 
Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant; 

e. Wethouder Franssen aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 

f. Wethouder van Dijk aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van 
de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 

g. Wethouder van Neerven aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart 
voor Brabant; 

h. Wethouder van den Hout aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
van de GGD Hart voor Brabant; 

i. Wethouder van Neerven aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale 
Ambulance Voorziening Midden-West-Noord 

j. Wethouder van den Hout aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord; 

k. Wethouder van den Hout aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-
groep 

l. Wethouder van Neerven aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
van de Diamant-groep; 

m. Burgemeester Mark van Stappershoef aan te wijzen als lid van het Lokaal Overleg; 
n. De eerste locoburgemeester aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg; 

 
*: Op grond van de daarop betrekking hebbende gemeenschappelijke regeling is de burgemeester 
aangewezen lid van het Algemeen Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling 
 
Voorts is het noodzakelijk vast te leggen wie de bestuurlijk vertegenwoordiger is bij andere 
(gemeenschappelijke) regelingen, zonder dat het aanwijzen van een lid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld 
omdat de gemeente 'slechts' aandeelhouder is, terwijl de regeling opgeheven wordt. Of omdat bij 
bestuurlijk overleg duidelijk is wie het aanspreekpunt zal zijn. 
 
Ten aanzien van overige regelingen: 

a. Wethouder van den Hout aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger bij Equalit 
b. Wethouder van Dijk aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van NV 

Brabant Water en de NV TWM; 
c. Wethouder van Dijk aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de 

Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). 
e. Wethouder van Neerven aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi; 



 

 

f. Wethouder van den Hout aan te wijzen als plaatsvervangend bestuurlijk vertegenwoordiger 
van de Regiotaxi. 

g.   Wethouder van Dijk aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger van het (op te richten) 
Regionaal Ontwikkelbedrijf (ihkv REKS). 

 
Onderlinge vervanging van de portefeuillehouders 
 

a. Burgemeester Mark van Stappershoef wordt vervangen door wethouder Franssen;  
b. Wethouder Franssen wordt vervangen door wethouder van Dijk; 
c. Wethouder van Dijk wordt vervangen door wethouder Franssen; 
d. Wethouder van Neerven wordt vervangen door wethouder van den Hout; 
e. Wethouder van den Hout wordt vervangen door wethouder van Neerven; 
f. Indien vervanging conform b t/m e door omstandigheden niet mogelijk is, treedt de 

burgemeester op als vervanger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


