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Datum:

Van:

Aan:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

1B mei201B
het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder burgemeester Niederer

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Alle collegeleden

Ondenrverp Portefeuilleverdeling, vervanging burgemeester en onderlinge vervanging wethouders

lnleiding
Op 17 mei 2018 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 1B mei2018 formeelvastgelegd. Het college heeft de portefeuilleverdeling, de
vervanging van de burgemeester en de onderlinge vervanging van de wethouders vastgesteld.

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

lnformatie
De portefeuilleverdeling is als volgt vastgesteld:

Burgemeester N iederer:
- Algemene bestuurlijke zaken
- Openbare orde en veiligheid
- Toezicht en handhaving
- Communicatie
- Burgerzaken
- Veilige leefomgeving
- Regionale bestuurlijke samenwerking (coördinerend)

Wethouder Theunis:
- Financiën
- Ruimtelijke ordening
- Wonen
- Cultuur

Wethouder Lok:
- Economie
- Binnenstad
- Mobiliteit
- Dienstverlening

Wethouder Van Ginderen:
- Jeugd
- Onderwijs
- Sport
- Arbeidsmarkt

Wethouder Koenraad:
- Duurzaamheid
- Zorg
- Volksgezondheid
- BestuurlijkeVernieuwing

Wethouder Raaijmakers:
- Beheer Openbare Ruimte
- Vitale Wijken & Dorpen
- Welzijn
- Thuiszorg



De vervanging van de burgemeester is als volgt vastgesteld:
- 1e loco-burgemeester wethouder Theunis;
- 2e loco-burgemeester wethouder Lok;
- 3e loco-burgemeester wethouder Van Ginderen;
- 4e loco-burgemeester wethouder Koenraad;
- 5e loco-burgemeesterwethouder Raaijmakers.

De onderlinge vervanging van de wethouders is als volgt geregeld:
- Wethouder Theunis en wethouder Lok vervangen elkaar.
- Wethouder Van Ginderen en wethouder Koenraad vervangen elkaar
- Wethouder Theunis vervangt wethouder Raaijmakers.

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.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De b r,


