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college van B&W m.i.v. 25 mei 2016

Geachte leden van de raad,
Door het vertrek van burgemeester Cees Bijl, heeft het college tijdelijk een nieuwe portefeuilleverdeling
vastgesteld. Deze verdeling geldt tot de komst van een nieuwe burgemeester. Bijgaand sturen wij u de
nieuwe portefeuilleverdeling die ingaat op 25 mei 2016.
Zoals u weet heeft de commissaris van de Koning, na overleg met de fractievoorzitters, besloten dat er
geen waarnemend burgemeester voor Emmen komt. Dit betekent dat loco-burgemeester Arends de
functie van burgemeester gaat vervullen tot de nieuwe burgemeester aantreedt. Hij is de komende
maanden verantwoordelijk voor o.a. openbare orde en veiligheid en representatie.
Door de extra taken, nemen de andere wethouders een deel van de portefeuille van de burgemeester en
van wethouder Arends over. Wij verwijzen u kortheidshalve naar het bijgevoegde overzicht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders van Emmen, bestuursperiode
2014 -2018, ingangsdatum woensdag 25 mei 2016.
Vastgesteld bij besluit van 24 mei
de gemeente Emmen, BW 16.0574

2016

door het college van burgemeester

PvdA(Bouke)B.R.Arends
Portefeuille Algehele beleidscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid,
representatie, Economie, Werk en Sport
- Algehele beleidscoördinatie
- Integraal veiligheidsbeleid
• Veiligheidsregio
• Stichting Veiligheidszorg
- Openbare orde, Politie en Brandweer
- Coördinatie externe betrekkingen
• Algemeen bestuur Vereniging Drentse Gemeenten
• Dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland
- Communicatie en representatie
- Bestuurlijke organisatie incl. bestuurlijke vernieuwing
- Economische zaken
• Promotie en acquisitie bedrijfsleven (incl. grondverkoop bedrijven)
• Kennis en innovatiebeleid
• Bio-based economy
• MBOenHBO
• SNN commissie Economische Zaken
- Participatie, Werk(gelegenheid) en arbeidsmarktbeleid
• Participatiewet, WSW, Buurtsupport
• Praktijkschool, Thriantaschool
• Aanpakjeugdwerkloosheid
• Werkgeversdienstverlening
• Techniekpact, sectorplannen
• Arbeidsmarktregio
- Sport, incl. accommodaties en zwembaden
• Combinatiefunctionarissen
• JOGG
- Mondiaal beleid
• Buitenlandse contacten met economisch karakter (o.a. Stedenkring)
• Europese aangelegenheden (Brussel)
• Ontwikkelingssamenwerking
Wakker Emmen (Renê) R. van der Weide
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid
- Openbare Werken
• Weg- en waterbouw
• Riolering
• Openbare verlichting
• Onderhoud en beheer gebouwen
• Reiniging (Area)
- Openbaar Groen
- Parkeerbeleid
- Ruimtelijke Ontwikkeling
• Geo-informatie
• Stads- en dorpsvernieuwing
• Kleine Kernenbeleid
• Centrumvisie (i.c.m. J. Otter)
- Vergunningen
- J eugd- en jongerenbeleid
- Evenementenbeleid
- Gebiedsontwikkelingsplannen

en wethouders van

Communicatie en

• Plattelandsontwikkeling
- Bos, landschap en natuur
- Milieu en duurzaamheid
- Projecten bereikbaarheid en duurzaamheid CVE
- 'Emmen op Kop' (i.c.m. B.D. Wilms)
CDA (Bouke Durk) B.D. Wilms
Portefeuille Verkeer, Onderwijs en Cultuur
-Jeugdzorg
- Onderwijsbeleid
• Voor- en vroegschoolse educatie
• Primair onderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Kinderopvang
• Leerlingenvervoer
• Leerplichtwet
• Aanpak laaggeletterdheid
- Schoolbestuurlijke taak Openbaar Onderwijs
- Verkeer en Vervoer
- Recreatie en Toerisme
- Kunst en Cultuur
• Theater
• Kunstzinnige vorming
• Muziekonderwijs
• Bibliotheek
- Vreemdelingenbeleid
- Overlegpartners
• EOP
• Emmen Revisited
• Dorpscoöperaties
- Nieuwbouw Theater
- Regiomarketing
• Promotie Emmen
• 'Emmen op Kop' (i.c.m. R.v.d. Weide)
- Stuurgroep Hoofdstraatlocatie (i.c.m. J. Otter)
Wakker Emmen (Jan) J. Bos
Portefeuille Zorg, Welzijn en Bedrijfsvoering
- Volksgezondheid
- Zorg en welzijn
•

WMO

• Maatschappelijk opvangjvrouwenopvang, verslavingszorg
• Gehandicaptenbeleid en Voorzieningen Gehandicapten
• Maatschappelijk werk
• Ouderenwerk
• Sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en sociaal raadsliedenwerk
- Inkomensvoorzieningen
• Uitkeringsverwerking
• Minimabeleid
• Schulddienstverlening
- Organisatie en Personeel
- Interne dienstverlening
- Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie
- Burgerzaken en Klant Contact Centrum
- Informatisering en Automatisering
• Dimpact
- Leerwerkbedrijf

Wakker Emmen (Jisse) J. Otter
Portefeuille Financiën, Wonen en Handhaving
- Financiën (incl. Belastingen)
• Deelnemingen
• Grondbeleid
• Gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid
- Wonen (volkshuisvesting) incl. kavelverkoop woningen
• Monumentenbeleid
• Woonwagens en woonschepen
• Centrumvisie (i.c.m. R. v.d. Weide)
- Bouwzaken
• Welstand
- Toezicht en Handhaving
- Land- en tuinbouw
- Inkoop en Aanbesteding
- Financiële coördinatie CVE + Risicobeheersing
- Projecten centrumvemieuwing + Mensenpark
- Vrouwenemancipatie
- Dierenwelzijn
- Stuurgroep Hoofdstraatlocatie (i.c.m. B.D. Wilms)
- Gemeentelijke vertegenwoordiging Wildlands
- Gemeentelijke vertegenwoordiging Emco
Loco-burgemeesterschap:
1 e loco
B.R. Arends
2e loco
R. van der Weide
3e loco
B.D. Wilms
4e loco
J. Bos
Se loco
J. Otter
Vervangingsregeling
Loco-burgemeester B.R. Arends wordt in voorkomende gevallen en afhankelijk van de aangelegenheid die zich
voordoet, vervangen door één van de andere loco-burgemeesters.
Voor wat betreft de portefeuille Openbare orde, Politie en Brandweer is de vervanging op basis van de volgorde
van het loco-burgemeesterschap.

