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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

6 december 2022 

- 

De heer H. ter Heegde, burgemeester 

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders  

 

 

1. Kennisnemen van 

De portefeuilleverdeling van de het college. 

 

 

2. Inleiding 

Na de benoeming van 3 wethouders op 30 november heeft op 1 december het constituerend 

beraad plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben wij onder andere de invulling van de 

portefeuilleverdeling besproken. Met deze raadsmededeling willen wij u daar graag over 

informeren. 

 

 

3. Kernboodschap 

Op het moment dat iemand vanuit de eigen gemeente toetreedt tot het lokale bestuur, neemt hij 

of zij altijd zijn achtergrond, kennis en ervaringen uit het verleden mee. De benoeming tot 

wethouder is echter een nieuw moment in een nieuwe rol, waarbij dit verleden niet mag 

conflicteren. Alle collegeleden zijn zich daarvan goed bewust. Met de besproken 

portefeuilleverdeling en bijbehorende afspraken zijn wij van mening recht te doen aan deze 

situatie. Zo wordt voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. 

 

In de bijlage treft u onze portefeuilleverdeling aan voor de periode tot aan de gemeenteraads-

verkiezingen van 2026. Daarbij is ook de verdeling aangegeven van het wijkwethouderschap, de 

verbonden partijen en enkele specifieke projecten. Ook is aangegeven wie bij afwezigheid wie 

vervangt en welke volgorde van locoburgemeesters we hanteren. 

 

Tijdelijke vervanging 

Twee wethouder zullen niet direct (fulltime) beginnen. Jelmer Kruijt begint per direct parttime en 

zal per 1 juni fulltime functioneren. Hugo Bellaart start per 1 januari 2023 fulltime. Beiden laten hun 

portefeuille (gedeeltelijk) waarnemen. 

 

Tot 1 juni 2023 zal Mark Marshall de portefeuille Sport van Jelmer Kruijt waarnemen. Nico 

Schimmel zal tot die tijd Onderwijs en Onderwijshuisvesting van Jelmer Kruijt waarnemen. Tot 1 

januari 2023 zal Barbara Boudewijnse de gehele portefeuille van Hugo Bellaart waarnemen. 

 

 

4. Consequenties 

In algemene zin zijn er enkele afspraken (her-)bevestigd ten aanzien van de werkwijze in het 

college: 

 In het college is sprake van collegiaal bestuur. Een individueel collegelid heeft zelf geen 

bevoegdheden en kan zelfstandig geen toezeggingen doen. Enkel het college heeft 

bevoegdheden. 
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 Elk collegelid woont binnen de gemeente en heeft familiaire banden. In algemene zin geldt dat 

elk collegelid alert zal zijn dat hij/zij zich verschoont op het moment dat er ten aanzien van 

Ruimtelijke Ordening of andere beleidsterreinen een ontwikkeling wordt besproken waar het 

collegelid zelf, of een familielid direct belang bij heeft.  

 Nog specifieker zal bij de start van nieuwe ontwikkelingen in het college gesproken worden of 

iemand direct of indirect een relatie heeft met die ontwikkeling. Alle collegeleden hebben 

aangegeven dat zij (of hun directe familieleden) nadrukkelijk niet het voornemen hebben om 

binnen de gemeente te investeren.  

 Ondanks dat Jelmer Kruijt sinds de verkoop van het (familie)bedrijf Koningskinderen in 2019 

persoonlijk geen direct belang meer heeft bij de kinderopvang en er na 1 juni a.s. ook geen 

sprake meer zal zijn van een werkrelatie, zal hij zich bij de beraadslagingen en besluitvorming 

verschonen op het moment dat kinderopvang onderwerp van gesprek is in het college. Op 

deze manier zal hij actief de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. 

 

Specifiek afspraken: 

De verdeling van de portefeuilles staat beschreven in bijgevoegd document. In deze verdeling zijn 

enkele specifieke afspraken gemaakt, om zo (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen: 

 Barbara Boudewijnse is de portefeuillehouder met betrekking tot Kinderopvang (incl. 

onderwijshuisvesting waar dat gecombineerd is met kinderopvang). Dit heeft ook betrekking 

op elke financiële, inhoudelijke of publiekrechtelijke relatie. Ook als onderwijshuisvesting 

gecombineerd wordt met kinderopvang (zoals bij een Integraal Kindcentrum of Brede School) 

is zij volledig portefeuillehouder. Eventuele relaties met het subsidiebeleid, financiën en 

vastgoed zitten in de portefeuille van Mark Marshall. Deze maatregel vraagt om scherpte bij 

zowel het college als de ambtelijke organisatie. 

 Ten aanzien van de werkzaamheden die Jelmer Kruijt nog tot 1 juni verricht voor zijn huidige 

werkgever Koningskinderen, is geconstateerd dat dit afbouwend is. Een (gemiddelde) 

aanstelling van 65% lijkt het college daarom passend. Hier is tot 1 juni rekening mee gehouden 

in zijn portefeuille. Inhoudelijk is er geen prestatie-afhankelijke beloning en zit hier ook geen 

koppeling met zaken die invloed hebben op het handelen van het gemeentebestuur. 

 Hugo Bellaart stopt met zijn column in het Spiegelschrift. 

 

Zoals gebruikelijk hebben wij bureau Necker een integriteitsrisicoanalyse laten uitvoeren naar de 

nieuwbenoemde wethouders. Met bovenstaande afspraken denken wij in voldoende mate recht te 

doen aan hun aandachtspunten en aanbevelingen. 

  

 

5. Communicatie en participatie 

De portefeuilleverdeling, het loco-burgemeesterschap, de vervangingsregeling, de benoemingen 

in samenwerkingsverbanden en de verdeling van het wijkwethouderschap worden gepubliceerd op 

de gemeentelijke website.  

 

Verboden partijen, de buurt- en wijkplatforms en preventieverenigingen worden actief 

geïnformeerd. 
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6. Vervolg 

Met deze portefeuilleverdeling gaat het college door met het uitvoeren van het coalitieakkoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 
Maurits Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 

 

Han ter Heegde, 
Burgemeester 

 


