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Portefeuilleverdeling college

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van het vertrek van wethouder J. Kuper en de benoeming van wethouder B.D.
Wilms is de verdeling van de portefeuilles binnen ons college gewijzigd. Hierbij sturen wij u
ter informatie de portefeuilleverdeling toe, zoals wij deze hebben vastgesteld d.d. 17 september
2012.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

debuŗi

Verdeling portefeuilles college van burgemeester en wethouders,
de onderlinge vervanging en de regeling van het
locoburgemeesterschap

A.

Portefeuilleverdeling leden college

1.

Algemeen bestuurlijke zaken en beleidscoördinatie
burgemeester, de heer C. Bijl

Algehele beleidscoördinatie
Integraal veiligheidsbeleid
Openbare orde, politie en brandweer
Coördinatie externe betrekkingen
Communicatie en representatie
Bestuurlijke organisatie (SNN, VDG)
Wettelijke aan de burgemeester opgedragen taken

2.

Financiën, economische zaken, werkgelegenheid en sport
de heer B.R. Arends

Financiën (incl. belastingen en deelnemingen)
Economische zaken
» Industrie
« Midden- en Kleinbedrijf
o Promotie en acquisitie bedrijfsleven
Promotie gemeente algemeen I citymarketing
Werkgelegenheid en coördinatie Arbeidsmarktbeleid
o Aanpak jeugdwerkloosheid
Grondbeleid
Sport, incl. accommodaties en zwembaden

3.

Participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid, kunst en cultuur
de heer H.G. Jumelet

Participatie
» WMO, WWB, WSW
» EMCO
Zorg en welzijn
» Maatschappelijk opvang/vrouwenopvang, verslavingszorg
o Gehandicaptenbeleid en Voorzieningen Gehandicapten
» Maatschappelijk werk
® Ouderenwerk
» Sociaal-cultureel werk en opbouwwerk
Mondiaal beleid
» Vreemdelingenbeleid
« Internationale betrekkingen
Kunst en Cultuur
® Theater
» Kunstzinnige vorming
« CQ
e Bibliotheek
»
Evenementenbeleid
4.

Recreatie en toerisme, milieu en duurzaamheid en plattelandsontwikkeling
mevrouw T. Houwing-Haisma

Land- en tuinbouw
» Landinrichting
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Gebiedsontwikkelingsplannen
« Plattelandsontwikkeling
» Herinrichting veenkoloniën
Bos, landschap en natuur
Dierenwelzijn
Recreatie en Toerisme
Milieu en duurzaamheid
Gemeentelijk vastgoed
Burgerzaken en Klant Contact Centrum
Inkoop en aanbesteding

5.

Onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid en volksgezondheid
mevrouw M.H. Thalens- Kolker

Onderwijs
» Voor- en vroegschoolse educatie
o Lokaal onderwijsbeleid
« Schoolbestuurlijke taak openbaar onderwijs
Kennisinnovatie
Jeugd- en jongerenbeleid
Volksgezondheid
Accommodatiebeleid (incl. brede scholen, welzijn, zorg, Kulturhus, MFA)

6.

Ruimtelijke Ontwikkeling, volkshuisvesting en handhaving
de heer A. J. Sleeking

Ruimtelijke Ontwikkeling
» Geo-informatie
» Stads- en dorpsvernieuwing
» Kleine Kernenbeleid
Wonen (volkshuisvesting) incl. kavelverkoop
® Monumentenbeleid
» Woonwagens en woonschepen
Bouwzaken
Handhaving
Emmen Revisited
Demografische ontwikkelingen

7.

Openbare werken, verkeer en vervoer, overlegpartners en personeel en
organisatie
de heer B.D. Wilms

Openbare Werken
» Weg- en waterbouw
e Riolering
e Openbare verlichting
» Onderhoud en beheer gebouwen
® Reiniging (Area)
Verkeer en Vervoer
Openbaar Groen
Overlegpartners/buurtbeheer
Organisatie en Personeel
Informatisering ęn automatisering
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De onderdelen/aspecten van het project Centrumvernieuwing worden verdeeld conform
de hoofdlijnen van bovenstaande portefeuilleverdeling, hetgeen leidt tot:
Algehele coördinatie
Financiën, economische functie plein/verbinding,
DPENext
Programmatische invulling theater
Nieuwbouw theater, energie en duurzaamheid
Educatieve functie Belevenspark
Ruimtelijke procedures, plein, verbinding en
Hoofdstraatontwikkeling, coördinatie algemene
communicatie
Tunnel Hondsrugweg, parkeren, bereikbaarheid,
overbrugging DPE

Burgemeester Bijl
wethouder B.R. Arends
wethouder H.G. Jumelet
wethouder T. Houwing-Haisma
wethouder M.H. Thalens-Kolker
wethouder A J . Sleeking

wethouder B.D. Wilms

B.

De vervanging van de portefeuilles van de leden van het college

wethouder B.R. Arends vervangt de burgemeester
wethouder T. Houwing-Haisma vervangt wethouder B.R. Arends en andersom
wethouder H.G. Jumelet vervangt wethouder M.H. Thalens-Kolker en andersom
wethouder B.D. Wilms vervangt wethouder A.J. Sleeking en andersom

C.

De regeling van het locoburgemeesterschap in de volgorde:

wethouder B.R. Arends
wethouder H.G. Jumelet
wethouder T. Houwing-Haisma
wethouder M.H. Thalens-Kolker
wethouder A.J. Sleeking
wethouder B.D. Wilms

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders
op 17 september 2012.

De secretaris,
ÍĶ

De burgemeester,

J-

AJ.IvIewe

C. Bijl
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