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Betreft: 

Geachte raadsleden, 

INLEIDING 

In ons constituerend beraad van 14 juni 2022 hebben wij de definitieve portefeuilleverdeling van het 

college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Ook is hierin de volgorde van het loco-

burgemeesterschap opgenomen en de vervangingsregeling wethouders. 

Het college gaat de komende periode in eerste instantie uit van een formatie 3,0 daar waar het gaat 

om het aantal wethouders. Ten opzichte van de vorige periode is dat 0,4 minder. 

KERNBOODSCHAP 

De portefeuilleverdeling maakt inzichtelijk hoe het college van burgemeester en wethouders voor de 

periode 2022-2026 de werkzaamheden heeft verdeeld met inachtneming dat collegiaal bestuur  

uitgangspunt is.  

TOELICHTING 

De portefeuilleverdeling voor de wethouders is in eerste instantie op hoofdlijnen bepaald (bijlage 1). 

Vervolgens is deze uitgewerkt voor het hele college in een gedetailleerdere lijst (bijlage 2). Deze lijst 

volgt in grote lijnen de indeling van het raadsakkoord en bevat naast de hoofdbestanddelen van de 

verschillende portefeuilles ook een aantal portefeuille overstijgende projecten. Bij deze laatste 

categorie is belangrijk dat één portefeuillehouder het voortouw heeft en eerste aanspreekpunt is. Dit is 

in de lijst expliciet gemaakt door de hoofdletter X. Daarnaast zijn de taken opgenomen die wettelijk 

gezien aan de burgemeester toebehoren  

Het raadsakkoord bevat onder meer een hoofdstuk dat gaat over bestuurlijke vernieuwing en 

participatie. Wij vinden dit een opgave van de gemeenteraad en het college gezamenlijk. In het 

college hebben wij afgesproken dat twee bestuurders hierbij het voortouw nemen; burgemeester 

Jolanda De Witte voor de bestuurlijke elementen en wethouder Richard Polder voor de politieke 

elementen.  

VERVOLG 

De hoofdlijnen van de portefeuilleverdeling wordt op de website gepubliceerd. 



BIJLAGEN 

Bijlage 1: hoofdindeling portefeuilles 

Bijlage 2: gedetailleerde portefeuilleverdeling 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Jolanda de Witte 



Portefeuilleverdeling 14 juni 2022 

Burgemeester Jolanda de Witte 

1. Openbare Orde en Veiligheid-Communicatie-Algemeen Bestuur

Wethouder Richard Polder 

2. Ruimtelijke Ordening-Woningbouw-Duurzaamheid-Buitenruimte

Wethouder Mario Bianchi 

3. Financiën-Economie-Werk-Bedrijfsvoering-Afval-Mobiliteit

Wethouder Mieke van Ginkel 

4. Welzijn-Wonen-Zorg-Cultuur-Educatie



Portefeuilleverdeling College vanaf 14 juni 2022

15-06-2022

Burgemeester De 
Witte Wethouder Polder Wethouder Bianchi Wethouder Van 

Ginkel

Loco burgemeesterschap 1ste 2de 3de
Vervanger Wethouder Van 

Ginkel 
Wethouder Van 

Ginkel 
Wethouder Polder

0. Bestuurlijke vernieuwing X (bestuurlijk) X (politiek) x x
1. Veilige leefomgeving voor iedereen

Openbare orde en veiligheid x
Integraal veiligheidsbeleid x
Brandweer x
Buurtveiligheid/toezichthouders x
Crisisbeheersing en rampenbestrijding x
Toezicht en handhaving na handhavingsbesluit (RO-Milieu-APV-Vergunningen) x
DB BAR-organisatie x
Communicatie en voorlichting x
Juridische zaken algemeen x
Bevorderen integriteit x
Zorg voor ontheemden x

2. Zorg voor wonen
Statushouders x
Woonzorgvisie x
Maatschappelijk vastgoed x

3. Actief en gezond
Akkoord van Albrandswaard x X
Sport x

4. Natuurlijk! Duurzaam en groen
Duurzaamheid en milieu x
Openbare ruimte x
Speelruimteplan x
Onderhoud wegen- groen- begraafplaatsen x
Landschapspark Buijtenland van Rhoon (Incl. Poort van Buijtenland) x
Ruimtelijke Ordening en Woningbouw
Omgevingswet - Visie x
Woonvisie x x
Regionaal woningaanbod x
Woningbouw x
Bestemmingsplannen x
Prestatieafspraken x
Marktinitiatieven/grondbedrijf MPO x

5. Langzaam verkeer gaat voor
Verkeer x
Mobiliteit (inclusief parkeerbeleid) x

6. Duurzame lokale economie
Regionale economie x
Lokale economie x
Werk en SROI x
Afval x

7. Houdbare Financiën
P&C cyclus x
Integrale interne controle, herziening begrotingsregels x
Control en risicobeheersing x
Inzet reserves en onderzoek aanvullende financieringsbronnen x
DB BAR-organisatie x

Bedrijfsvoering x
Dienstverlening x

8. Educatie is meer dan onderwijs
Onderwijs algemeen (incl. leerplicht en leerlingenvervoer) x
Peuterspeelzalen - buitenschoolse opvang x
Doorlopende leerlijn x
Bibliotheek x
Huisvestingsplan onderwijs x

9. Sociaal en nabij
Maatschappelijke ondersteuning x
Jeugdzorg x
Zorg en Welzijn x
Inkomen-minima-schuldhulpverlening x
Wijkteams x

10.Beleef, doe mee en leer
Kunst en cultuur x
Evenementen x
Monumenten x

Wijkregie (dorpskernraden-burgerinitiatieven) x
11.Portefeuille overstijgende projecten

De Omloop X x x
Woningbouw Antes x X x x
Noodhuisvesting ontheemden X x
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