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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Na anderhalf jaar is de taak- en portefeuilleverdeling tussen de wethouders in het college geëvalueerd
en heeft een bijstelling plaatsgevonden. De portefeuille van de burgemeester is onveranderd.
Door middel van deze raadsinformatiebrief (inclusief bijlagen) wordt u geïnformeerd over deze
aanpassingen in de taakverdeling.
KERNBOODSCHAP

Het college wil door enkele taakverschuivingen meer evenwicht in de taakverdeling en samenhang
tussen bepaalde opgaven realiseren.
T OELICHTING
Na 1,5 jaar ervaring met de werkzaamheden in de diverse portefeuilles hebben de wethouders van
Albrandswaard de verdeling van de werkzaamheden geëvalueerd en besloten tot enkele
taakverschuivingen. Hiervoor hebben zij drie motieven te weten:
- nieuwe activiteiten toedelen aan een portefeuille;
- balans herstellen in de drukte binnen bepaalde portefeuilles;
- meer samenhang bereiken tussen bepaalde taken.
De taakverschuivingen worden als volgt gemotiveerd:
- grondbedrijf (MPO) en marktinitiatieven worden gesplitst om balans te houden in de
werkzaamheden;
- Antesterrein wordt toebedeeld als zijnde een nieuwe activiteit;
- Herontwikkeling De Omloop: de opgaven ten aanzien van de voetbalaccommodatie en de
woningbouw zijn door hun onderlinge afhankelijkheid samenhangend ondergebracht in één
portefeuille;
- Economie wordt gesplitst in regionale economie (economische pijler MRDH) en lokale
economie (lokale bedrijvigheid) om balans te brengen in de werkzaamheden.
- Educatie wordt anders toebedeeld om balans te houden in de werkzaamheden.
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BIJLAGEN
Bij deze brief treft u twee bijlagen aan. Eén geeft de oorspronkelijke verdeling weer zoals die in juni
2018 in het constituerende beraad door het college is vastgesteld de andere de wijzigingen in de
verdeling (in oranje aangegeven).
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Bestaand
Portefeuilleverdeling College 2018-2022
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1. Openbare orde en Veiligheid en Algemeen Bestuur

Openbare orde & Veiligheid
Integraal veiligheidsbeleid
Brandweer
Buurtveiligheid/toezichthouders
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Algemeen bestuur
BAR-samenwerking
Juridische Zaken
Bevordering integriteit
Communicatie en voorlichting
Toezicht en handhaving na handhavingsbesluit (RO-Milieu-APVVergunningen)
Bewaken integraliteit statushouders
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2. Ruimtelijke
Ruimtelijke Ordening
ordening, Wonen en Economie
Ruimtelijke ordening
Wonen
Bestemmingsplannen
Centrumontwikkelingen
Buitengebied
Grondbedrijf & marktinitiatieven
Huis van Albrandswaard
Omgevingswet -visie
Landschapspark Buijtenland van Rhoon
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3. Sport
Albrandswaard in beweging
Sportpark De Omloop
4. Buitenruimte
Afvalinzameling
Openbare ruimte (incl. speelruimteplan)
Onderhoud wegen- groen- begraafplaatsen
Verkeer
Natuur en Recreatieschap
Landschapstafel / NRIJ
Maatschappelijk vastgoed
Wijkregie
Kunst en cultuur
Evenementen (exclusief vergunningen)
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5. Economie en Duurzaamheid
Duurzaamheid en milieu
Economie en bedrijvigheid

6. Financien
P&C cyclus
Integrale interne controle
DB BAR-organisatie
Risicobeheersing
Dienstverlening
Glasvezel/snel internet buitengebied
7. Educatie
Onderwijs algemeen (incl. leerplicht en leerlingenvervoer)
Peuterspeelzalen - buitenschoolse opvang
Bibliotheek
8. Sociaal Domein
Maatschappelijke ondersteuning
Participatiewet
Jeugdzorg
Zorg en Welzijn (incl. gezondheidszorg )
Wijkteams

18-12-2019
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Voorstel taakverschuivingen (oranje)
Portefeuilleverdeling College 2020-2022
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1. Openbare orde en Veiligheid en Algemeen Bestuur

Openbare orde & Veiligheid
Integraal veiligheidsbeleid
Brandweer
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Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Algemeen bestuur
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Toezicht en handhaving na handhavingsbesluit (RO-Milieu-APVVergunningen)
Bewaken integraliteit statushouders

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2. Ruimtelijke
Ruimtelijke Ordening
ordening, Wonen en Economie
Ruimtelijke ordening
Wonen
Bestemmingsplannen
Centrumontwikkelingen
Buitengebied
Marktinitiatieven
Grondbedrijf cq MPO
Huis van Albrandswaard
Omgevingswet -visie
Antes terrein
Landschapspark Buijtenland van Rhoon
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3. Sport
Albrandswaard in beweging
Herontwikkeling De Omloop
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4. Buitenruimte
Afvalinzameling
Openbare ruimte (incl. speelruimteplan)
Onderhoud wegen- groen- begraafplaatsen
Verkeer
Natuur en Recreatieschap
Landschapstafel / NRIJ
Maatschappelijk vastgoed
Wijkregie
Kunst en cultuur
Evenementen (exclusief vergunningen)
5. Economie en Duurzaamheid
Duurzaamheid en milieu
Regionale economie
Lokale economie
6. Financien
P&C cyclus
Integrale interne controle
DB BAR-organisatie
Risicobeheersing
Dienstverlening
Glasvezel/snel internet buitengebied
7. Educatie
Onderwijs algemeen (incl. leerplicht en leerlingenvervoer)
Peuterspeelzalen - buitenschoolse opvang
Bibliotheek
8. Sociaal Domein
Maatschappelijke ondersteuning
Participatiewet
Jeugdzorg
Zorg en Welzijn (incl. gezondheidszorg )
Wijkteams
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