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Besluitenlijst

Vergadering College B&W
Datum 28 april 2018

1.

Opening en mededelingen.
Advies

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van het nieuwe college van harte
welkom.

2.

Portefeuilleverdeling, vervanging collegeleden en projectenlijst.
Advies

1.Overeenkomstig voorgelegd overzicht (bijlage 1) vaststellen:
a.de portefeuilleverdeling;
b.de vervanging van de burgemeester (loco burgemeesterschap);
c.de onderlinge vervanging van de portefeuillehouders;
d.de verdeling van wijken (wijkwethouderschap).
2.De projectenlijst vaststellen overeenkomstig voorgelegd overzicht (bijlage 2).
Conform advies met in achtneming van het volgende:
- m.b.t. de wijkwethouders:
• wethouder Klomps: Breukelen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis;
• wethouder Van Dort: Maarssen Dorp, Tienhoven en Oud Zuilen;
• wethouder Van Liempdt: Maarssenbroek;
• wethouder Veneklaas: Nieuwer ter Aa, Kockengen, Loenen aan de Vecht en Loenersloot.
Overzicht (bijlage 1) overeenkomstig aanpassen.
- m.b.t. de projectenlijst:
• naam aanpassen wethouder Klomps;
• Veenkluit Tienhoven, Nijenrode en Vijverhof Nieuwersluis gaan over naar wethouder Van
Dort.
Projectenlijst (bijlage 2) overeenkomstig aanpassen.
- het college heeft de namen van de portefeuilles als volgt benoemd:
• J.W.E. Klomps: wethouder Middelen, Verkeer en Omgevingswet;
• L.J. van Dort: wethouder RO, Milieu en Duurzaamheid;
• F.W.H. van Liempdt: wethouder Economie, Cultuur en Leefomgeving;
• H.J. Veneklaas: wethouder Sociaal.
De namen van de portefeuilles worden ook op de naambordjes gezet, die naast de deur van
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de kamers van collegeleden worden geplaatst.

3.

Wijziging vertegenwoordiging in verbonden partijen.
Advies

1. Vertegenwoordigers benoemen in diverse organen overeenkomstig het overzicht, voor
zover daartoe niet de raad bevoegd is.
2. De raad voorstellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel en -besluit diverse
collegeleden te benoemen in gemeenschappelijke regelingen
Besluit

Het college besluit conform advies met in achtneming van het volgende:
- Punt 7 in het overzicht, de ODRU: wethouder Klomps is lid, wethouder Van Dort is
plaatsvervangend lid;
- Punten 16, 17 en 18 afvoeren van lijst; betreft hier geen verbonden partijen.
- Punt 19 is een q.q. functie;
Overzicht overeenkomstig aanpassen.

4.

Reglement van orde college van burgemeester en wethouders.
Advies

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
vaststellen
Besluit

Conform advies met in achtneming van het volgende:
Artikel 6: de zinsnede 'zijn mening ten aanzien van' vervangen door 'zijn advies ten aanzien
van'. Reglement hierop aanpassen.

5.

Collegeprogramma 2018 - 2022
Advies

Opdracht geven tot het uitwerken van het coalitieakkoord ‘Samen werken aan duurzame
oplossingen’ tot het Collegeprogramma 2018 – 2022 in nauw overleg met de
portefeuillehouders.
Besluit

Het college besluit conform advies met in achtneming van het volgende:
- Paragraaf duurzaamheid in collegevoorstel aanpassen zoals door het college
aangegeven.
- College wenst met alle partijen voor de zomer in gesprek te gaan over mogelijke input. De
organisatie wordt verzocht met de vier wethouders in gesprek te gaan voor hun beeld ten
aanzien van het betrekken van fracties en partnerorganisaties. Op basis hiervan een plan
van aanpak opstellen dat wordt voorgelegd aan college.
Het college wenst voor de zomer gesproken te hebben met de fracties en
partnerorganisaties zodat na de zomer het collegeprogramma kan worden voorgelegd aan
de raad.
De gemeentesecretaris update wekelijks over de voortgang.

Werkwijze college burgemeester en wethouders 2018.
Advies

Bespreken.
Besluit

Het college heeft kennis genomen van de ‘Werkwijze college burgemeester en wethouders
2018’ met in achtneming van het volgende:
- Keek op de week: vervangen met een term die de lading dekt.
- Portefeuille-overleggen: wethouder Van Dort wenst dat de portefeuille-overleggen in haar
kamer worden gehouden; de overige wethouders bespreken dit met het
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bestuurssecretariaat;
- Vrijdagmorgenoverleggen: tot aan het zomerreces wordt i.p.v. de geadviseerde
vrijdagmorgen, de woensdagmorgen benut door college voor verdiepende gesprekken van
het college als geheel, voor koersbepaling op de langere termijn en voor gezamenlijke
werkbezoeken; voor de zomer wordt dit geëvalueerd; uitkomsten van de evaluatie worden
geagendeerd voor collegevergadering ná het zomerreces;
- Training ‘functioneren als bestuurder in crisissituaties: bezien in hoeverre de 3e en de 4e
loco ook getraind moeten/kunnen worden voor crisisbeheersing.
Strategisch bestuursadvies: een separaat voorstel aan college voorleggen over
bestuursadvies. Portefeuillehouder is wethouder Klomps.

7.

Kamerindeling.
Advies

Bespreken.
Besluit

De kamerindeling is vastgesteld.

8.

Agenda komende weken.

Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

9.

Communicatie: hoe treden we naar buiten (inventariserend)
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

10.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de notitie van de heer M. Wagemans ‘De robotisering
van raadsleden’.

Sluiting.
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