
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college 

Datum: 2 juli 2019 

Onderwerp: portefeuilleverdeling college 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 12 november 2018 is mevrouw drs. W. van Hees geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente 

Heusden. De portefeuilleverdeling die tijdens de periode van de heer drs. R. Augusteijn is ontstaan is 

na installatie ongewijzigd voortgezet.  

Op 14 mei 2019 hebben wij opnieuw stilgestaan bij de portefeuilleverdeling. Op basis van de 

ervaringen van het afgelopen half jaar zijn in deze verdeling enkele wijzigingen aangebracht. 

De burgemeester wordt verantwoordelijk voor de onderwerpen informatievoorziening en publieke 

dienstverlening. Daarnaast neemt de burgemeester zitting in het bestuur van de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant. 

Wethouder dr. M.G.M. van der Poel wordt de wijkwethouder voor Geerpark. 

 

Informatie 

De gewijzigde, volledige, portefeuilleverdeling ziet er nu als volgt uit. 

 

Mevrouw drs. W. van Hees 

Portefeuille: 

 Bestuurszaken 

 Openbare orde en veiligheid 

 Bovengemeentelijke contacten 

 Handhaving 

 Kabinetszaken 

 Communicatie 

 Informatievoorziening 

 Publieksdienstverlening 
 
 
De heer dr. M.G.M. van der Poel 
Portefeuille 

 Volkshuisvesting 

 Ruimtelijke ordening 

 Natuur 

 Milieu en afval 

 Duurzaamheid 

 Onderwijshuisvesting 

 Financiën 

 Pacht en kavelruil 
Projecten 

 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 Geerpark 

 Steenenburg 
Wijken 

 Venne-oost 

 Nieuwkuijk 

 Vlijmen Vliedberg 



 

 

 Oudheusden 

 Geerpark 

 Herpt 
 
 
De heer P.L.S. van Steen 
Portefeuille 

 Gezondheid en bewegen 

 Hulp en ondersteuning  

 Armoede 

 Jeugd 

 Onderwijs 

 Ouderen 

 Kunst en cultuur 
Projecten 

 Dillenburg 
Wijken 

 Drunen-centrum 

 Venne-West 

 Vesting Heusden 

 Heesbeen 
 
 
De heer T.A.H.M. Blankers 
Portefeuille 

 Economische Zaken 

 Arbeidsmarkt 

 Werk en inkomen 

 Recreatie en toerisme 

 Grondbeleid 

 Statushouders/vluchtelingen 

 Personeel en Organisatie 

 Inkoop 

 Coördinatie arbeidsmigranten 
Projecten 

 Metal Valley 
Wijken 

 Vlijmen-dorp 

 Vlijmen Vijfhoeven 

 Haarsteeg 

 Doeveren 
 
 
De heer C.A.M. van Bokhoven 
Portefeuille 

 Openbare ruimte 

 Verkeer en vervoer 

 Water 

 Sport 

 Bestemmingsplannen 

 Omgevingsvergunningen 

 Gemeentelijke gebouwen 

 Monumenten en erfgoed 

 Woonwagenzaken 
Projecten 

 De Grassen 
 
Wijken 



 

 

 Elshout 

 Braken-west 

 Braken-oost 

 Hedikhuizen 

 Buitengebied 


