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Herziening verdeling portefeuilles college

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de herverdeling van de portefeuilles in het
college naar aanleiding van het vertrek van wethouder Angelique Beekhuizen op 8
oktober en het vertrek van wethouders Willem Joosten en Daan Binnendijk op 18

november.

Mevrouw Martine de Bas is door uw raad op 8 november geïnstalleerd als
wethouder ter vervanging van wethouder Beekhuizen. ln ons college van 72

november hebben wij de portefeuilles herverdeeld. Echter, vanwege het vertrek van
wethouders Joosten en Binnendijk op 18 november, hebben wij de verdeling van de
portefeuilles opnieuw beoordeeld.

Het ontslag van wethouders Joosten en Binnendijk heeft de nodige gevolgen voor
de besluitvorming in het college. Op grond van artikel 36, eerste lid Gemeentewet
dient een college, naast een burgemeester, ten minste twee wethouders te hebben.
Met het vertrek van beide wethouders wordt niet meer voldaan aan dit vereiste. Dit
heeft tot gevolg dat, conform artikel 42, tweede lid Gemeentewet, de burgemeester
in de plaats van het college treedt totdat wel aan het minimale aantal wethouders
wordt voldaan. ln de praktijk brengt dat met zich mee dat er in deze periode vooral
lopende zaken worden afgehandeld en geen politiek gevoelige besluiten meer zullen
worden genomen. Wethouder De Bas is in functie als wethouder en behartigt een
aantal portefeuilles zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het feitelijk
portefeuillehouderschap en de beslissingsbevoegdheid ligt bij de burgemeester.

De burgemeester hecht eraan, gezien de huidige situatie, het presidium wekelijks
bij elkaar te roepen en gelegenheid te geven om bijgepraat te worden over het
hierboven genoemde besluitvormend overleg.
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Laila Driesen (burgemeester) Martine de Bas (wethouder LPL)

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
- Toerisme en recreatie

Programma Bestuur en organisatie
- Algemeen bestuurlijke zaken

- Openbare orde en veiligheid
- lntegrale handhaving
- Communicatie en media
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Coórdinatie regionale samenwerking

Programma Meedoen in Leiderdorp
- Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
- Gezondheidszorg
- Werk en inkomen
- Onderwijs(beleid)
- lntegratie
- Sport
- Maatschappelijk vastgoed
- Kunst en cultuur

Programma Aantrekkelijk leiderdorp
- Ruimtelijke ontwikkeling, wonen (incl.

bouw- en woningtoezicht) en

monumentenzorg
- Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
- Werken en ondernemen
- Duurzaamheid
- lntegraal beheer openbare ruimte inclusief
begraafplaats
- Milieu en afval
- Dienstverlening, waaronder verbetering
klantcontact

Laila Driesen (burgemeester) Martine de Bas (wethouder tP[)

- Veiligheidsregio Hollands Midden
- ServicepuntTl
- Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Deelnemingen (aandeelhouder)
- Oasen
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Alliander
- Dataland

- Samenwerkingsverband Holland Rijnland
- Regionale Dienst Openbare Gezondheid
- Omgevingsdienst West-Holland
- Oude Rijnzone
- Samenwerking Sociale Dienst Leiden -

Leiderdorp

Vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden

Zodra de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd zullen wij de portefeuilleverdeling

opnieuw vaststellen.
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