
 

 

 

  

 

Portefeuilleverdeling college van B&W 2022-2026 
 

 

     Burgemeester  Wethouder S.A.M. (Suzanne) Winters  
      mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM       (3e Loco burgemeester)           (Weert Lokaal) 

     

Portefeuille:     • Openbare orde & Veiligheid  Portefeuille:     • Binnenstad 

 • Integriteit      • Cultuur 
• Personeel & Organisatie      • Strategische marketing en communicatie 

 • Vergunningen, Toezicht & Handhaving      • Groen Blauwe agenda (openbaar gebied) 
   (m.u.v. Wabo)       

 • Internationale & Regionale samenwerking        
• ICT        

 • Facilitaire zaken 
 • Dienstverlening / Overheidscommunicatie 

 • Kiezers participatie                         
 

      Wethouder M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.     Wethouder L.A.W. (Lizbeth) Steinbach 
(1e Loco burgemeester)           (Weert Lokaal)           (4e Loco burgemeester)                       (D66) 
 

Portefeuille: • Arbeid & Inkomen              Portefeuille:     • Duurzaamheid en Energie 
 • Economie                  • Mobiliteit 

 • Sport                        • Vastgoed 
 • Recreatie en Toerisme                 • Onderwijs 

 • Regionale samenwerking               • Leefbaarheid & Participatie 
 • Strategische Visie  (1)                  

 • Omgevingsvisie (2)    
  • Wijkontwikkelingsplan Groenewoud 

                         
                                

      Wethouder drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk       Wethouder M.B. (Michèle) Ferrière    
      (2e Loco burgemeester)         (VVD)       (5e Loco burgemeester)           (Weert Lokaal) 

       Portefeuille:     • Ruimtelijke Ordening         Portefeuille:     • Zorg     
        • Volkshuisvesting                 • Volksgezondheid  

        • Gebiedsontwikkeling                • Welzijn     
        • Vergunningen, Toezicht & Handhaving             • Diversiteit     

          (Wabo)                   • De Risse (bestuur)        
        • Bedrijventerreinen 

                    • Landbouw & Natuur 
        • Financiën 

        • Omgevingsvisie (1)  
        • Strategische Visie (2) 

 

Gemeente Weert d.d. 7 juni 2022 
 



 

 

 Portefeuilleverdeling college van B&W d.d. 17 januari 2023  
Raymond Vlecken Martijn van den Heuvel 

1e loco-burgemeester 
Wendy van Eijk 
2e loco-burgemeester 

Suzanne Winters 
3e loco-burgemeester 

Lizbeth Steinbach 
4e loco-burgemeester 

Michèle Ferrière 
5e loco-burgemeester 

Openbare orde en 
veiligheid 
-Integrale veiligheid 
-Veiligheidsregio (AB) 
 

Arbeid en inkomen 
-Participatiewet 
-Minimabeleid / 
armoedebeleid 
-Schulddienstverlening 
-Inburgering 
-Re-integratie 
-De Risse (Bestuur) 
-Laaggeletterdheid 

Ruimtelijke ordening 
-Structuurvisie 
-Omgevingswet 
-Omgevingsvisie (1) 
-Omgevingsplan 
-Grondbeleid 

Binnenstad 
-Bedrijveninvesteringszone 
-Evenementenbeleid 
-Parkeren 
-Weekmarkt & 
standplaatsen 
-Omgevingsvisie – 
deelgebied Binnenstad 
-Beekstraatkwartier (2) 
 
 
 

Duurzaamheid en Energie 
-Energietransitie 
-Transitievisie warmte 
-Warm Wonen in Weert 
- 
-Afvalbeleid 
-Duurzaamheidsbeleid 

Zorg 
-WMO 
-Jeugdwet 
-Maatschappelijke opvang 
-Geestelijke gezondheidszorg 
-Beschermd Wonen 
-Omnibuzz (AB) 
-JOGG 
-Veilig Thuis 
-CJG 
-OOGO 
-SJG 
-Woon-zorg visie (2) 

Integriteit 
 
Personeel & Organisatie 
-Algemeen 
-Strategisch 
personeelsbeleid 
-Organisatieontwikkeling 
 
 

Economie 
-Keyport (DB) 
-Parkmanagement 
-Circulaire economie 
-Arbeidsmarktbeleid 
-Brede Welvaart 
-Omgevingsvisie – 
deelgebied Werkgebieden 

Volkshuisvesting 
-Wonen en bouwen 
-Structuurvisie Wonen 
-Woon-zorg visie (1) 
-Prestatieafspraken 
Woningcorporaties 
-Demografische 
ontwikkelingen 
-Nieuwe woonvormen 
-Klein wonen in Weert 
-Transformatie & 
Herstructurering 
-Woonwagenstandplaatsen 
-Huisvesting internationale 
werknemers 
-Huisvesting statushouders 
-Omgevingsvisie – 
deelgebied Woongebieden 

Cultuur 
-Professionele instellingen 
-Routeplanner cultuur 
-Creatieve broedplaatsen 
-Cultuurhistorie en -erfgoed 
-Archeologie 
-Monumenten 
-Subsidies 
vrijwilligersorganisaties 
-Horne Kwartier (2) (De 
Lichtenberg) 
-Stadslab 

Mobiliteit 
-Mobiliteitsplan 
-Spoor (o.a. Antwerpen – 
Hamont – Weert) 
-- Hoogwaardige 
fietsverbindingen 
-Programma infra 
-Verkeersveiligheid 
(scholen) 
 
 
 

Volksgezondheid 
-Positieve gezondheid 
-Lokaal gezondheidsbeleid 
-GGD 

Vergunningen, toezicht & 
handhaving 
*m.u.v.  Wabo  
RUD (AB) 

Sport 
-Breedtesport 
-Topsport 
-Sportaccommodaties 
-Subsidies sport 
-Sportakkoord 

Gebiedsontwikkeling 
-Keent-Moesel (1) 
-Horne Kwartier (1) 
-Beekstraatkwartier (1) 
 
 

Strategische marketing 
-Publiekszaken en 
dienstverlening 
-Dienstverlening 
-Citymarketing 
 

Onderwijs 
-Onderwijshuisvesting 
-IKC Boshoven (1) 
-Regionale 
Ontwikkelagenda Jeugd 

Welzijn 
-Punt Welzijn 
-Algemeen maatschappelijk 
werk 
-Mantelzorg 
-Eenzaamheid 



 

 

-Regionale talentcentra 
-Combinatiefunctionarissen 
-Speelruimtebeleid 
-Open Park Weert (1) 
-Maatschappelijke 
voorzieningenstructuur (2) 

-VSV, RMC, leerplicht, 
leerlingenvervoer 
-Onderwijs-
achterstandenbeleid 

-Keent-Moesel (2) 
 

Internationale & regionale 
samenwerking 
-Euregio samenwerking 
-Strategische 
investeringsagenda (2) 
-Personenvervoer Hamont - 
Weert 
 

Recreatie en toerisme 
-Toerisme & recreatie 
(beleid) 
-Kempenbroek 

Vergunning, toezicht en 
handhaving 

Groen Blauwe agenda 
-Riolering en Water 
-Klimaatadaptatie 
-Programma Groen 
-Biodiversiteit 
-Open Park Weert (2) 
-IKC Boshoven (2) 

Leefbaarheid & Participatie 
-Maatschappelijke 
voorzieningenstructuur (1) 
-Wijkaccommodaties 
-Wijk- en dorpsraden 
-Participatiebeleid 
-Jeugdparticipatie 
-Omgevingsvisie – 
deelgebied Dorpen 

Diversiteit 
-Lokale inclusie 
-Regenboogstad 

ICT 
-ICT NML (AB) 
EC Geo (Bestuur) 
Digitale transitie 

Regionale samenwerking 
-Netwerkberaad SML 
-Strategische 
investeringsagenda ML 

Bedrijventerreinen 
Acquisitie 

 Vastgoed 
-Beheer & onderhoud 
-Verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed 
-Gebruik gemeentegrond 

De Risse (Bestuur) 

Facilitaire zaken Strategische visie (1) Landschap & Natuur 
-Buitengebied 
-Landbouw 
-Platform IV / NOVI De Peel 
-Platteland in Ontwikkeling 
-Omgevingsvisie – 
deelgebied Buitengebied 

   

Dienstverlening Omgevingsvisie (2) Financiën 
-Planning & Control 
-Sturen op Effecten 
-Belastingen & Heffingen 
-Inkoop & Aanbesteding 
-Verbonden partijen 
-Risicomanagement 

   

Participatie 
Jongerenraad 

Wijkontwikkelingsplan 
Groenewoud 
-Vanaf 2025 

Strategische visie (2)    

Communicatie 
-Communicatie (beleid) 
-Lokale media 

     



 

 

 

 

 

 

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen 

Burgemeester Mr. R.J.H. 
(Raymond) Vlecken CBM 

Wethouder M.J. (Martijn) 
van den Heuvel Msc. 

Wethouder drs. W.P.J. 
(Wendy) van Eijk 

Wethouder S.A.M. 
(Suzanne) Winters 

Wethouder L.A.W. (Lizbeth) 
Steinbach 

Wethouder M.B. (Michèle) 
Ferrière 

-Openbare orde & veiligheid 
-Integriteit 
-Personeel & Organisatie 
-Vergunningen, Toezicht en 
handhaving 
-Internationale & regionale 
samenwerking 
-ICT 
-Facilitaire zaken 
-Dienstverlening 
-Participatie 
-Communicatie 

-Arbeid & Inkomen 
-Economie 
-Sport 
-Recreatie en toerisme 
-Regionale samenwerking 
-Strategische visie 
-Omgevingsvisie 
-Wijkontwikkelingsplan 
Groenewoud 

-Ruimtelijke ordening 
-Volkshuisvesting 
-Gebiedsontwikkeling 
-Vergunning, Toezicht en 
handhaving 
-Bedrijventerreinen 
-Landschap & Natuur 
-Financiën 
-Strategische visie 

-Binnenstad 
-Cultuur 
-Strategische marketing 
-Groen Blauwe agenda 
 

-Duurzaamheid en Energie 
-Mobiliteit 
-Onderwijs 
-Leefbaarheid & Participatie 
-Vastgoed 
 

-Zorg 
-Volksgezondheid 
-Welzijn 
-Diversiteit 
-De Risse (Bestuur) 

 


