
• T V ^ Gemeente 

• l Roosendaal Raadsmededeling 

Datum: 24 april 2014 Nr. 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Alle collegeleden 
Onderwerp Portefeuilleverdeling, vervanging burgemeester en onderlinge vervanging wethouders 
Bijlage: 

inleiding 
Op 23 april 2014 zijn de wethouders door de gemeenteraad benoemd in het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders. De tijdens de collegevorming gemaakte afspraken zijn tijdens de collegevergadering van 24 april 
2014 formeel vastgelegd. Het college heeft de portefeuilleverdeling, de vervanging van de burgemeester en de 
onderiinge ven/anging van de wethouders vastgesteld. 

Doel 
De raad te informeren over de portefeuilleverdeling, de vervanging van de burgemeester ("loco 
volgorde") en de onderiinge vervanging van de wethouders. 

Informatie 

De portefeuilleverdeling is als volgt vastgesteld: 

Burgemeester: 
- Algemene bestuuriijke zaken 
- Openbare orde en veiligheid 
- Toezicht en handhaving 
- Communicatie 
- Burgerzaken (incl. dienstveriening) 
- Veilige leefomgeving 
- Regionale bestuuriijke samenwerking (coördinerend) 

Wethouder Theunis: 
- Ruimtelijke ordening (incl. grond- en vastgoedexploitaties) 
- Wonen -
- Duurzaamheid en milieu 
- Sport 

Financiën ,;. 
- Subsidieveriening (coördinerend) 

Wethouder Verbraak; 
- Economie (coördinerend) 
- Recreatie en toerisme 
- Arbeidsmarkt/participatie 
- Onderwijs 
- Cultuur 

Wethouder Polderman: 
- Jeugd 
- Volksgezondheid 
- Welzijn 
- Zorg 

Decentralisaties (coördinerend) 

Wethouder Lok 
- Binnenstad (speerpunt) 
- Bereikbaarheid en mobiliteit (binnenstadsring) 
- Vergunningen (deregulering) 
- Personeel en Organisatie (organisatie binnenstad) 

Regionale bedrijfsvoering/-dienstverlening (coördinerend) 



Wethouder Schenk-Dekkers 
- Vitale wijken en dorpen (coördinerend) 
- Beheer openbare ruimte 

De vervanging van de burgemeester is als volgt vastgesteld: 
1® loco-burgemeester wethouder Theunis; 

- 2^ loco-burgemeester wethouder Verbraak; 
3̂  loco-burgemeester wethouder Polderman; 

- 4® loco-burgemeester wethouder Lok; 
- 5® loco-burgemeester wethouder Schenk-Dekkers. 

De onderiinge vervanging van de wethouders is als volgt geregeld: 
- Wethouder Theunis en wethouder Lok vervangen elkaar. 
- Wethouder Verbraak en wethouder Polderman vervangen elkaar. 
- Wethouder Theunis vervangt wethouder Schenk-Dekkers. 

Vervolg (procedure) 

De portefeuilleverdeling wordt vermeld op de gemeentelijke website en in Stadserf 1. 
De pers wordt op de hoogte gesteld van de portefeuilleverdeling door middel van een persbericht. 

Op korte termijn zal een raadsvoorstel worden opgesteld voor de benoeming van de collegeleden bij de 
diverse verbonden partijen. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris, meester. 

R.E.C.'Kleijnen J.M.L Niederer 


