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Portefeuilleverdeling, plaatsvervanging en locoburgemeesterschap
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester nemen de volgende wethouders, volgordelijk,
zijn ambt waar:
e
a.
mevrouw D.A. Bergman (1 locoburgemeester);
e
b.
de heer R.A. Tetteroo (2 locoburgemeester);
e
c.
de heer J.M. de Laat (3 locoburgemeester);
e
d.
mevrouw C.P. Dijkstra (4 locoburgemeester);
e
e.
de heer J.W. van Gelder (5 locoburgemeester);
e
f.
mevrouw H. Niezen (6 locoburgemeester).
2. Onderstaande verdeling van portefeuilles en wijze van plaatsvervanging wordt gehanteerd:
1.

2.

burgemeester M. (Milo) Schoenmaker
(plaatsvervanger: D.A. Bergman)
• algemeen bestuurlijke zaken en juridische zaken
• publiekszaken
• openbare orde en veiligheid
• regionale samenwerking
• communicatie crisis/rampen gerelateerd
D66 - wethouder D.A. (Daphne) Bergman
(plaatsvervanger: M. Schoenmaker)
• Binnenstad (o.a. economie)
• Stadsmarketing, recreatie en toerisme
• Cultuur, erfgoed en monumenten

3.

4.

5.

6.

7.

• Vastgoed
• Onderwijs
• Woonwagens
• BWT
PvdA - wethouder R.A. (Rogier) Tetteroo
(plaatsvervanger: J.M. de Laat)
• Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid
• Wonen en wijkontwikkeling
• Sociale zeken en werkgelegenheid (Participatiewet, armoedebeleid en
schuldhulpverlening)
Gouda Positief – wethouder J.M. (Jan) de Laat
(plaatsvervanger:R.A. Tetteroo)
• Financiën, belastingen en grondzaken
• Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT)
• Economie (vestigingsklimaat en grotere bedrijven)
Christen Unie – wethouder C.P. (Corine) Dijkstra
(plaatsvervanger: H. Niezen)
• Wmo, incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
• Jeugd en welzijn
• Publieke gezondheid
• Vernieuwing sociaal domein
CDA – wethouder J.W. (Jan-Willem) van Gelder
(plaatsvervanger: C.P. Dijkstra
• Burgerparticipatie en burgerinitiatieven
• Burgerschap en integratie
• Strategisch communicatiebeleid
• Sport
• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
• SROI
GroenLinks- wethouder H.(Hilde) Niezen
(plaatsvervanger: J.W. van Gelder)
• Stedelijk beheer
• Verkeer, vervoer en parkeren
• Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn
Ten aanzien van onderstaande projecten geldt de volgende taakverdeling:
• Westergouwe: J.M. de Laat en R.A. Tetteroo
• Middenwillens: R.A. Tetteroo
• Zuidelijk stationsgebied: D.A. Bergman en H. Niezen
• Spoorzone Noord: R.A. Tetteroo en J.M. de Laat
• AZC: J.W. van Gelder, H. Niezen en M. Schoenmaker
• Visie regionale samenwerking: C.P. Dijkstra, D.A. Bergman en M. Schoenmaker
• Werkprogramma “kracht van de samenleving”: J.W. van Gelder
• Gouda 2020: J.W. van Gelder, J.M de Laat en M. Schoenmaker
• Goudasfalt: D.A. Bergman en J.W. van Gelder
3. De heer J.M. de Laat (plaatsvervanger: de heer R.A. Tetteroo) vertegenwoordigt de gemeente
Gouda bij de volgende privaatrechtelijke ondernemingen waarvan de gemeente
aandeelhouder is:
a. Cyclus N.V.
b. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
De heer J.M. de Laat (plaatsvervanger: de heer J.W. van Gelder) vertegenwoordigt de
gemeente Gouda bij de volgende privaatrechtelijke onderneming waarvan de gemeente
aandeelhouder is:

a. Sport.Gouda B.V.
Mevrouw H. Niezen (plaatsvervanger: de heer J.M. de Laat) vertegenwoordigt de gemeente
Gouda bij de volgende privaatrechtelijke onderneming waarvan de gemeente Gouda
aandeelhouder is:
a. Oasen N.V.
4. Mevrouw H. Niezen (plaatsvervanger: mevrouw C.P. Dijkstra) neemt namens de gemeente
Gouda, als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, zitting in het bestuur van de Stichting CVV.
5. Indien zich binnen de portefeuille van een lid van het college een situatie voordoet waarin de
schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan, draagt het betrokken collegelid de
behandeling van het vraagstuk over aan zijn of haar plaatsvervanger. Hij of zij neemt geen
deel aan beraadslagingen of besluitvorming ten aanzien van dat vraagstuk door het college.
Dit wordt in de verslaglegging opgenomen. Mocht dit aan de orde komen dan neemt de heer
R.A. Tetteroo de behandeling van een vraagstuk Swanenburgshofje over en mevrouw C.P.
Dijkstra de behandeling van een vraagstuk Goudse Mixed Hockey Club.
6. Alle wethouders kunnen namens de burgemeester diens bevoegdheden uitoefenen tot
lastgeven dat een persoon in bewaring wordt gesteld op grond van artikel 20 van de Wet
bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen en tot het opleggen en verlengen van
een huisverbod op grond van de artikelen 2 en 9 van de Wet tijdelijk huisverbod,
overeenkomstig een daartoe op te stellen rooster.
7. Het besluit over portefeuilleverdeling, plaatsvervangerschap en locoburgemeesterschap van
19 juni 2014 wordt ingetrokken.

Besluitvorming inzake de gemeenschappelijke regelingen:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het als lid/leden en als plv. lid/leden van het algemeen bestuur van de volgende
Gemeenschappelijke Regelingen uit het midden van het college aan te wijzen:
A.

B.

C.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR): Eén lid en één plaatsvervangend lid AB.
J. M.de Laat
R.A. Tetteroo als plaatsvervangend lid.
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH): Twee leden en twee plaatsvervangende leden AB.
D.A. Bergman en H. Niezen als leden.
H. Niezen en D. A. Bergman als plaatsvervangend leden.
Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank): Twee leden en twee plaatsvervangende leden AB.
J.M. de Laat en R.A. Tetteroo
H. Niezen en D.A. Bergman als plaatsvervangend leden.

2. Het geven van een bindende voordracht aan het AB van de Grondbank RZG Zuidplas tot
aanwijzing van het hieronder genoemde AB-lid als lid van het Dagelijks Bestuur:
A.

R.A. Tetteroo

3. het intrekken van het besluit inzake “vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen” van 19
juni 2014.
4. het voorstellen aan de gemeenteraad om te besluiten tot actualisering van de Goudse bestuurlijke
vertegenwoordiging in diverse besturen van gemeenschappelijke regelingen en te besluiten tot de
volgende aanwijzingen:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

GR Regio Midden-Holland (RMH): Door de raad uit het midden van het college aanwijzen van
twee leden en twee plaatsvervangende leden van het AB.
M. Schoenmaker (is reeds als lid aangewezen) en D.A. Bergman als leden.
D. A. Bergman en M. Schoenmaker als plaatsvervangend leden.
GR groenalliantie Midden-Holland en omstreken (Groenalliantie): Door de raad uit zijn
midden, de voorzitter in begrepen, en uit de wethouders aanwijzen van twee leden en twee
plaatsvervangende leden van het AB.
D.A. Bergman en H. Niezen als leden.
H. Niezen en D.A. Bergman als plaatsvervangend leden.
Regeling Streekarchief Midden-Holland: Twee leden en twee plaatsvervangende leden van
het AB.
D.A. Bergman en J.M. de Laat als leden.
J.M. de Laat en D.A. Bergman als plaatsvervangend leden.
GR Bedrijvenschap Regio Gouda (Bedrijvenschap): Door de raad uit het midden van de
raad, de voorzitter inbegrepen, dan wel uit het midden van het college aanwijzen van twee
leden en één plaatsvervangende lid van het AB. Van de door de raad aan te wijzen leden dient
tenminste één lid deel uit van het college uit te maken.
J.M. de Laat en R.A. Tetteroo als leden.
D.A. Bergman als plaatsvervangend lid.
GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG): Eén lid en
één plaatsvervangend lid van het AB. Lid en plaatsvervangend lid dienen deel uit te maken van
het college.
C.P. Dijkstra als lid.
M. Schoenmaker is reeds als plaatsvervangend lid aangewezen.
GR Promen: Door de raad uit het midden van het college aanwijzen van één lid en één
plaatsvervangend lid van het AB.
R.A. Tetteroo als lid.
J.W. van Gelder als plaatsvervangend lid.

5. het voorstellen aan de gemeenteraad om te besluiten tot het intrekken van het raadsbesluit inzake
“vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen” van 25 juni 2014 met uitzondering van de
aanwijzingen van burgemeester M. Schoenmaker.

