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1. Portefeuille Burgemeester 

 
a. Bestuur en veiligheid: 

o Bestuur (incl. onderzoek bestuurskracht door provincie) 
o Externe communicatie 
o Regio Achterhoek (bestuurlijke samenwerking, nieuwe Uitvoeringsagenda 

Achterhoek 2020) 
o Brandweer en rampenbestrijding (brandweercluster, VNOG) 
o Openbare orde en veiligheid (Integraal veiligheidsplan) 

b. Vergunningverlening en handhaving: 
o ODA, Wabo, APV, Drank- en horecawet, wegenverkeerswet, handhaving 

drugs- en alcoholbeleid 
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2. Portefeuille WB (1.0 fte)  

 
a. Economie: 

o Economische ontwikkeling (industrie/OWIN, bedrijventerreinen,  
grensoverschrijdende samenwerking, project Gaxel, citymarketing) 

b. Ruimtelijke ontwikkeling in de kern: 
o Bestemmingsplannen in de kern 
o Vastgoedexploitatie (herbestemming/verkoop vrijgekomen locaties) 
o Openbaar groen (ROVA) 
o Stedelijke vernieuwing (gebiedsontwikkeling spoorzone, IKZIEWinterswijk, 

Siloterrein, ‘rotte’ plekken, welstand) 
o Vastgoedinformatie (BAG) 
o Waterbeheer (excl. beleid water/beken buitengebied, incl. integraal 

budgetbeheer) 
o Wegen (ontsluiting Arrisveld, excl.beleid  fiets- en wandelpaden en 

zandwegen buitengebied, incl. integraal budgetbeheer) 
o Woonbeleid (regio-project Kernenfoto’s, woonvisie) 
o Grondexploitatie (nota grondbeleid) 

c. Verkeer en vervoer (beleidsplan openbare verlichting, spoor, A18/N18, openbaar 
(streek)vervoer, Noordtak Betuwelijn, fietspaden kern, excl. basismobiliteit)  

d. Innovatie, duurzame energie, milieu: 
o Externe veiligheid 
o Geluidbeleid 
o Bodembeheer 
o Milieubeleid (duurzame energie, verduurzaming woningen, WEB/AGEM, 

huishoudelijk afvalstoffenplan/ROVA) 
e. Kunst, cultuur en erfgoed: 

o Erfgoed (erfgoedbeleid, monumentenzorg, ECAL) 
o Cultuur (museaal concept, bibliotheek, muziekschool, theater De Storm) 

 

 

 

3. Portefeuille WB (0.6 fte) 

 
a. Arbeidsparticipatie en Inkomensvoorziening: 

o Inkomensvoorziening (uitkeringen WWB, SDOA) 
o Inkomensondersteuning (minimabeleid, schuldhulpverlening, Stadsbank, 

SDOA) 
o Re-integratie (werk, marktbewerking, vrijwilligerswerk, SDOA/Hameland, 

AZC/Nieuwkomers) 
b. Basismobiliteit (doelgroepenvervoer incl. overdracht Regiotaxi en alternatieve 

vervoersvormen) 
c. Sport: 

o Beheer en onderhoud sportaccommodaties 
o Breedtesport (sportstimulering, aansluiting Participatiewet) 
o Sport algemeen (herijking sportbeleid + uitvoering). 
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4. Portefeuille CDA (1.0 fte) 

 
a. Maatschappelijke participatie en zorg: 

o Integraal beleid Sociaal domein 
o Ondersteuningsteam, Sociaal team 
o Leefbaarheid en sociale samenhang 
o Opgroeien en opvoeden (overdracht jeugdzorg) 
o Informatie, advies en cliëntondersteuning (De Post) 
o Mantelzorgers en vrijwilligers 
o Deelname maatschappelijk verkeer 
o Individueel gerichte voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, 

woonvoorzieningen, huishoudelijke hulp, overdracht begeleiding AWBZ) 
o Maatschappelijke opvang 
o Openbare geestelijke gezondheidszorg 
o Verslavingsbeleid 

b. Volksgezondheid: 
o Gezondheidszorg (gezondheidspark SKB, GGD) 

c. Jeugd en onderwijs: 
o Onderwijsbeleid en bestuurlijke verplichtingen (incl. passend onderwijs, 

krimp leerlingenaantallen, RMC, POA) 
o Onderwijshuisvesting (overdracht buitenonderhoud aan scholen) 
o Peuterspeelzalen en kinderopvang 

d. Kleine Steden Beleid 
e. Economie: 

o Economische ontwikkeling (centrum, warenmarkt, marktverordening, 
detailhandel en horeca, ABHCity, citymarketing) 
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5. Portefeuille VVD (1.0 fte) 

 
a. Financiën: 

o Planning en controlcyclus 
o Beleid schuldenpositie 

b. Intergemeentelijke samenwerking: 
o Samenwerking Doetinchem 

c. Dienstverlening en organisatie: 
o KlantContactCentrum 
o Interne communicatie 
o Begraafplaats 
o ICT/ICT tbv decentralisaties 
o Personeel en bedrijfsvoering 
o Lean werken, zaakgericht werken 
o Digitalisering/papierloos werken 

d. Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied: 
o Projectadvisering en –ondersteuning (St. WCL, Natuur en Landschap, 

Landschapsregeling, BOS-project, steengroeveconvenant, CNME, afronding 
Plattelandshuis, glasvezel) 

o Beleidsvorming (omgevingsvisie buitengebied, plattelandsontwikkeling, 
samenwerking buurtschappen/buurtschappenvisie, dorpscontactfunctie, 
OBW, woonbeleid buitengebied, bestemmingsplannen in het buitengebied, 
agrarische sector/LTO, kavelruil/bestuur STEVIG, VAB-beleid) 

o Beleid fysieke toeristische infrastructuur (zandwegen, wandelwegen, routes, 
bebording, beken/water/waterschap) 

e. Vrijetijdseconomie: 
o Toeristische versterking (toekomst recreatieterreinen, gebiedsvisie ’t Hilgelo, 

herijking nota vrijetijdseconomie, afronding RAL, Stat, VVV, citymarketing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


