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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 47365-2021 
 

Medewerker : Derk van Dijken 

Team : Projectmanagement en Advies 

Datum : 21 oktober 2021 

Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 

BIJLAGEN: 
 Portefeuilleverdeling 47351-2021 

AFSTEMMING MET →  
 anders, nl. collegeleden, betrokken teamleiders 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. De portefeuilleverdeling vast te stellen; 
2. De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders; 
3. De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen; 
4. De gemeenteraad van het geactualiseerde overzicht in kennis te stellen via de lijst van ingekomen 

stukken; 
5. Deze besluiten intern en extern te communiceren. 

 
SAMENVATTING 
Op 25 oktober 2021 is Hans Kamphuis verkozen als tijdelijk vervanger van Herman Engberink. Herman 
Engberink is al langere tijd ziek. Door het aantreden van Hans Kamphuis heeft een herschikking van de 
portefeuilles plaatsgevonden. Het overzicht portefeuilleverdeling is geactualiseerd. 
 



 
 

  2 

INLEIDING 
Op 25 oktober is Hans Kamphuis verkozen als nieuwe wethouder. Dat vraagt actualisatie van de 
portefeuilleverdeling. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Helderheid intern en extern over bestuurlijke verantwoordelijkheid, binnen de kaders van het collegiale 
bestuur. 
 
KADER 
Op basis van wetgeving komen de portefeuilles Bestuurlijke coördinatie en Openbare orde en veiligheid 
toe aan de burgemeester. 
 
ARGUMENTEN 
Op 12 juni 2018 heeft het college de portefeuilleverdeling vastgesteld. Daarbij is gekeken naar 
aanbevelingen van de directie, aanwezige dossierkennis en opgedane ervaring in de vorige 
bestuursperiode, en persoonlijke voorkeuren. Op 11 februari 2020 is een aangepaste portefeuilleverdeling 
vastgesteld in verband met het aantreden van wethouder Olthof. De portefeuilleverdeling is destijds niet 
bijgesteld (een op een overname van voorganger). 
 
Hans Kamphuis vervangt Herman Engberink. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in 
aanstellingsomvang, in totaal is deze niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande situatie. De volledige 
aanstelling van Herman Engberink is als volgt opgevangen. Hans Kamphuis heeft een aanstelling van 0,7 
FTE, de aanstelling van Hans Olthof is uitgebreid van 0.7 FTE naar 1,0 FTE.  
Dit betekent dat een bijstelling op de portefeuilles nodig is. De portefeuilleverdeling is opgesplitst in een 
portefeuilleverdeling aan de hand van inhoudelijke portefeuilles, een projectenverdeling, en een overzicht 
van bestuurlijke vertegenwoordigingen. De projectportefeuilles en de bestuurlijke vertegenwoordigingen 
volgen de inhoudelijke portefeuilles. Een toedeling van een project houdt in dat de portefeuillehouder 
integraal aanspreekbaar is. Ook is een werkwijze geformuleerd voor de onderlinge vervanging. 
 
Ten opzichte van het vorige overzicht zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
Portefeuilles: 

- Maatschappelijke ondersteuning > Hans Kamphuis 
- Werk en inkomen > Hans Kamphuis 
- Ruimtelijke ordening > Hans Kamphuis 
- Transformatie ruimtelijk domein > Hans Olthof 
- Vitaal platteland > Hans Olthof 

 
Vertegenwoordigingen: 

- Lid AB Sallcon > Hans Kamphuis 
 
Projecten: 

- Noordmanshoek > Marcel Blind 
- Structuurvisie uitvoeringsprogramma > Hans Kamphuis 
- Gebiedsgericht werken Boskamp > Hans Kamphuis 
- Welzorgsum, Welsum > Hans Kamphuis 
- Aberson gebiedsontwikkeling, Olst > Hans Kamphuis 
- IJsselzone Olst, incl. Olst mooier aan de IJssel > Hans Olthof 
- Herontwikkeling Lepelaar, Eikelhof > Hans Olthof 
- Programma Transformatie Ruimtelijk domein (incl. voorbereiding Omgevingswet) > Hans Olthof 

 
 Realisatieplan heroverweging: 

- Bestuurlijk opdrachtgeverschap Taskforce Sociaal Domein > Hans Kamphuis 
 
DRAAGVLAK 
De portefeuilleverdeling is door collegeleden zelf samengesteld. 
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DUURZAAMHEID 
nvt 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
nvt 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
nvt 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na vaststelling door het college zal toedeling van de portefeuilles aan de nieuwe wethouder Hans 
Kamphuis intern en extern worden gecommuniceerd. Het bestuurssecretariaat zal zorgen voor 
communicatie naar verbonden partijen en buurgemeenten. Daar waar geen verandering plaatsvindt blijft 
uiteraard communicatie achterwege.  
 
 
 


