
 

 

Bestuurder Portefeuilles 

Burgemeester  

 

 Personeel & organisatie, inclusief bedrijfsvoering en kwaliteit 
- Regie op personeelsbeleid en de (evaluatie van de) reorganisatie, 

informatisering en automatisering, facilitaire zaken, juridische 
kwaliteitszorg inclusief aandacht voor mediation. 
 

 Veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing 
- Regie op integraal veiligheidsbeleid (facet beleid), bevoegd gezag inzake 

de gemeente wettelijke noodbevoegdheden, gezag politie bij handhaving 
openbare orde en veiligheid).Verder is de burgemeester voorzitter van 
het beleidsteam bij rampen en crises en samenwerkingspartner voor de 
regionale brandweer. 
Wettelijke regelingen in het kader van de nieuwe taken (kinder-
bescherming). 
 

 APV, horecabeleid (o.a. op  basis van Drank- en Horecawet) en bijzondere 
wetten 
- Actualisatie APV, bevoegd bestuursorgaan vergunningverlening Drank- 

en Horecawet evenals handhaver. Onder bijzondere wetten vallen verder 
de Wet Bibob, Prostitutiewet, Wet op de Kansspelen, Uitvoering Wet 
BOPZ en de  Wet tijdelijk huisverbod.  
 

 Handhaving 
- Hieronder valt de uitvoering het integrale handhavingsbeleid samen met 

partners als de RUD, politie en de gemeentelijke en particuliere Boa’s.  
 

 Communicatie en burgerparticipatie 
- Uitvoering van de Communicatiestrategie In Gesprek inclusief beleids- 

en burgerparticipatie. 
 

 Dienstverlening/burgerzaken 
- Regie op continuering “Hof van Twente geeft antwoord”. Regie op 

klachtenbehandeling en bezwarenafhandeling. 
 

 Regionale samenwerking 
- Algemene regie op samenwerkingsverbanden zoals o.a. RUD, 

heroriëntatie samenwerking Regio Twente (o.a. Twentebedrijf en Shared 
Service Netwerk Twente), transities (Samen14, OZJt i.o.), belastingen, 
Werkplein Midden Twente etc. 
 

 Recreatie en toerisme 
- Uitvoering Nota Recreatie en Toerisme. 

 

Pieter van 

Zwanenburg 

 (Toegang tot) Sociaal domein (beleid en uitvoering) 
- Realisatie van de integrale toegang sociaal domein om de nieuwe taken 

op een goede manier te implementeren’.  
 

 Jeugdhulp/jeugdzorg 
- Wet op de Jeugdzorg: Beleid en uitvoering van de nieuwe taken; positief 

opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroeg signalering tot en met de 
(zware) gespecialiseerde zorg en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen (samen met de burgemeester) en 
jeugdreclassering. 
 

 Wmo 
- Beleid en uitvoering nieuwe taken (begeleiding groep en individueel) 
- Voorzieningen Wmo zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen, vervoer en 

woonvoorzieningen). 
- Wmo-beleid op alle prestatievelden muv prestatieveld 1 (leefbaarheid). 

 
 Gezondheidsbeleid 

- Beleid op de gebied van volksgezondheid waaronder alcohol, roken, 
gewicht en depressie samen met GGD / Regio Twente.  
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 Armoedebeleid & Schuldhulpverlening  
- (Uitvoering) beleid armoedebestrijding (toegang sociaal domein, 

voedselbanken) en schuldhulpverlening, afspraken Stadsbank Oost 
Nederland alsook uitvoering van het Minimabeleid.  
 

 Participatiewet/Wwb 
- Implementatie van de participatiewet, beleid Wwb 
- Uitvoering Wwb, inkomensondersteuning, bijzondere bijstand, re-

integratie en uitvoering Participatiewet door zorg voor sociale activering 
van de wettelijke doelgroepen. Samen met Werkplein Midden Twente, 
Hengelo, Borne, het UWV, Swb, werkgevers en het ROC Twente. 

 
 Onderwijs en leerplicht 

- Nieuwbouw en onderhoud
1
 scholen, leerlingenvervoer, schoolveiligheid, 

uitvoering Leerplichtwet, integrale kindcentra, passend onderwijs, 
zorgadviesteams en de zorgstructuur op scholen. 
 

 Kunst en Cultuur 
- Regie op de uitvoering van het beleid kunst en cultuur en de 

veranderende rol van de gemeente (facilitator) daarbij. 
Cultuur: Talentontwikkeling en jeugd en participatie kwetsbaren/ 
ouderen. Behoud goede en bereikbare voorzieningen bibliotheek en 
muziek en cultuureducatie.  
Kunst: behoud en onderhoud kunst in de openbare ruimte.  

 
 Zorg 

- Kwetsbaren in de samenleving, zorgstructuur 0-100, vangnet 
zorg,bemoeizorg  

 
 Kwetsbaren/ouderen 

- Zie welzijn, zorg/ toegang sociaal domein.  
 

 Projecten: 
o Transities sociaal domein 
o Integraal kind centrum 
o Multifunctionele voorziening Markelo  

 

Wim Meulenkamp  Ruimtelijk domein: 
o Ruimtelijke ontwikkeling (Bestemmingsplannen, (1) structuurvisie, 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving incl. rood voor rood en het VAB-
beleid). 

o Grondbeleid (Uitvoering Nota Grondbeleid / Perspectiefnota) . 
o Centrumontwikkelingen (Sociaal- economisch plan,, structuurvisies). 
o Bodem en milieu ( Samen met de Provincie Overijssel zorgdragen 

voor bodemsanering en het ‘duurzaam beheer van de ondergrond’ 
en de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleidsplan). 

o Vergunningverlening (Omgevingswet, Wabo, APV, Wro etc).  
 

 Wonen en woonservicegebieden 
- Woonvisie, woningbouwprogramma, demografische ontwikkelingen, 

doelgroepenbeleid, prestatieafspraken woningbouw, project Lang zult u 
wonen en realisatie woonservicegebieden. 
 

 Duurzaamheid  
- Uitvoering duurzaamheidsbeleid door o.a. het mede oprichten van 

energiebedrijf Zuiver. 
 

 Economie: 
o Economisch beleid (Bedrijfsterreinenvisie en detailhandelsvisie). 

                                                
1 De overheveling van taak en budget voor gemeentelijk onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het 

primair onderwijs heeft per 1 januari 2015 plaatsgevonden. 
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o Bedrijfsterreinen (Participatie in Zenkeldamshoek en revitalisatie 
bedrijventerreinen). 

o Detailhandel (Tegengaan leegstand). 

o Economische werkgroep 
 

 Sport 
- Sport als preventief middel, sportvoorzieningen, buurtsportcoach, 

sportstimulering 
 

 Welzijn : Algemeen maatschappelijk werk, stichting welzijn ouderen, 
mantelzorgondersteuning vrijwilligerswerk en de coördinatie daarvan evenals 
algemene voorzieningen binnen het sociaal domein  
 

 Accommodaties: 
o Maatschappelijk vastgoed ( Uitvoering Accommodatievisie 2014-

2033). 
o Gemeentelijke gebouwen (Uitvoering Accommodatievisie 2014-

2033). 
 Plattelandsontwikkeling en buurtschappenbeleid  

- Provinciaal meerjarenbeleidsplan, buurtschappenbeleid/status aparte 
van de buurtschappen. Concreet uitvoering geven aan de ambitie 
Twentse Kracht: een Groene Metropool. 
 

 Projecten:  
o Spoorpark 
o Zenkeldamshoek 

 Twentse Kracht: Groene Metropool Twente 
 

Harry Scholten 

 

 Financiën algemeen en belastingen 
- Financiën, planning en control en risicomanagement, lokale heffingen. 

Regie beleids- en budgetcyclus (kadernota, programmabegroting, 
berap’s, jaarstukken). 
 

 Financiën grote operaties en projecten 
- Denk aan budgettaire kaders, risicobeheersing, audit. 

 

 Leefomgeving 
- Hieronder valt het integraal beheer van de openbare ruimte. Dit is het 

wegenbeheer, groenbeheer, afvalinzameling en Diftar, waterbeheer en 
riolering, begraafplaatsenbeheer. 
 

 Verkeer en vervoer 
- Uitvoering van het gemeentelijk Mobiliteitsplan, verkeersveiligheid, 

onderhoud bruggen c.a. 
- Gemeentelijke havens (samenwerking Twentekanaalgemeenten). 

 
 Verbonden partijen en aandeelhouderschappen 

- Hof van Twente neemt deel aan verschillende verbonden partijen. 
Publiekrechtelijk zijn daar o.a. de Regio Twente, Veiligheidsregio 
Twente, OLCT etc. Daarnaast nemen wij deel in Stichtingen en 
Verenigingen alsook in bedrijven zoals o.a. Twente Milieu N.V., Cogas 
N.V etc. Tot het takenpakket van deze portefeuille behoren diverse 
vormen van deelname aan vergaderingen van de verbonden partijen

2
.  

 
 Projecten: 

o Asbestsanering 
o Gijmink Herstructurering 
o Kunstgras 
o Marke III 
o Reggeloop 

 

 

                                                
2
 Een nadere uitwerking vindt u in de bijlage.  


