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Gemeenteblad 
 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2014 
 

Nummer:   34 
 

Uitgifte:     27 mei 2014 
 

 

Mededeling van het college van burgemeester en wethouders van zijn be-
sluit van 20 mei 2014, nr. I14.021415, omtrent de portefeuilleverdeling, de 
waarneming van het burgemeestersambt (loco-burgemeesterschap), de on-
derlinge vervanging in het college en de dag en het tijdstip van vergaderin-
gen van het college.  

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 
 
gelet op artikel 77 van de Gemeentewet en de artikelen 1 en 2 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college,   
 
deelt mede dat het in zijn vergadering van 20 mei 2014 heeft besloten: 
 
I. Portefeuilleverdeling  

de verdeling van zijn werkzaamheden als volgt vast te stellen:  
 
burgemeester mr. M.K.M. Stegers 
- algehele coördinatie 
- algemene en bestuurszaken 
- openbare orde en veiligheid 
- politie en brandweer 
- burgerzaken 
- handhaving  
- communicatie en promotie 
- externe betrekkingen en internationale contacten 
- monumentenzorg  
- vertegenwoordiging aandeelhouderschap  

 
wethouder ing. T. Vleerbos MBA 
- financieel beleid en beheer  
- gemeentelijke belastingen 
- maatschappelijke vastgoed 
- publieke gezondheid en zorg 
- AWBZ/WMO (decentralisatie) 
- jeugdzorg (decentralisatie) 
- leerlingenvervoer 
- welzijn 
- duurzaamheid 
- energie  
- afvalbeleid  
- innovatie (proces) 
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wethouder ing. R.H. de Witte 
- Participatiewet (decentralisatie) 
- werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 
- sociale zaken 
- sociale werkvoorziening 
- sport  
- kunst en cultuur 
- onderwijs, incl. aansluiting op bedrijfsleven 
- vrijetijdseconomie (w.o. evenementen en horeca, recreatie en toerisme)  
- ondernemingsklimaat 
- detailhandel en markten 
- woningbouwopgave (proces en kwalitatieve invulling) 
- ‘Mijn dorp 2030’ (proces) 
- coördinatie vergunningverlening  

 
wethouder ing.  E.J. Volmerink   
- ruimtelijke ontwikkeling  
- wonen (planologisch) 
- grondbedrijf 
- agrarische zaken 
- buitengebied 
- vestigingsbeleid en -infrastructuur  
- waterbeleid en riolering  
- openbare ruimte  
- verkeer en vervoer  

 

II. Waarneming burgemeestersambt 
in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis van de burgemeester, aan te wijzen: 
- wethouder ing. T. Vleerbos MBA als waarnemer van het burgemeestersambt (1e loco-

burgemeester); 
- wethouder ing. R.H. de Witte als waarnemer bij verhindering of ontstentenis van voornoemden 
- (2e loco-burgemeester); 
- wethouder ing. E.J. Volmerink als waarnemer bij verhindering of ontstentenis van voornoem-

den (3e loco-burgemeester); 
 

III. Onderlinge vervanging  
in de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van de leden van het college 
te voorzien. Het betreft hier de waarneming van de portefeuilles van de leden van het college. De 
onderlinge vervanging is als volgt:  

 
- burgemeester mr. M.K.M. Stegers wordt vervangen door wethouder ing. T. Vleerbos MBA; 
- wethouder ing. T. Vleerbos MBA  wordt vervangen door wethouder ing. R.H. de Witte; 
- wethouder ing. R.H. de Witte wordt vervangen door wethouder ing. E.J. Volmerink; 
- wethouder ing. E.J. Volmerink wordt  vervangen door burgemeester mr. M.K.M. Stegers. 

 

IV. Dag en tijdstip van vergaderingen 
de reguliere collegevergadering wekelijks te doen plaatsvinden op dinsdagmorgen vanaf 09.00 uur 
in het gemeentehuis te Tubbergen. 

 
 
Tubbergen, 20 mei 2014 
burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. ing. G.B.J. Mensink  mr. M.K.M. Stegers 
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Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 


