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Kadernota 2023-2026  
De kadernota is in het jaar van de verkiezingen vooral gericht op de cĳfers en minder op de inhoud. 
Daarnaast worden de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Vanuit het nieuwe 
raadsprogramma bekĳkt het nieuwe college wat nodig is om dit programma te realiseren. Deze 
kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023. De eerste 
bestuursrapportage die bij deze kadernota is opgenomen laat zien hoe we ervoor staan op basis van 

de begroting 2022. Het college besluit de kadernota 2023-2026 ter behandeling voor te leggen aan 
de gemeenteraad.  
 
Collegevoorstel definitieve portefeuilleverdeling  
Het college verdeelt de portefeuilles en de bijbehorende werkzaamheden.  

- Wethouder Schouw heeft Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer, Openbaar gebied, Natuur 
en Landschap, Sport als portefeuille. Hij is wijkwethouder van het buitengebied, De Keen, 
Etten-Leur-Noord, Grauwe Polder, Banakkers.  

- Wethouder Verwijmeren heeft de portefeuilles Sociaal domein, Onderwijs, Cultuur, 
Maatschappelijk vastgoed. Hij is wijkwethouder van de Grient, Sanderbanken, de Baai, de 
Streek. 

- Wethouder De Weert houdt zich bezig met Economische zaken, Toerisme en recreatie, 
Financiën, Grondbedrijf, Duurzaamheid, Afval en circulaire economie, Vergunningverlening, 
Toezicht en handhaving, Informatietechnologie. Hij is wijkwethouder van Hoge Neerstraat, 
Hooghuis, Centrum-Oost, Centrum-West, Schoenmakershoek.  

- Burgemeester De Vries heeft de portefeuilles Dienstverlening, Veiligheid en handhaving, 
Communicatie en overheidsparticipatie, Personeel en organisatie, Regionale samenwerking, 
Bestuur en integriteit. 

 
Aanwijzing leden college in samenwerkingsverbanden / Vervanging leden college  
Bij het aantreden van het nieuwe college wordt bepaald wie voor de raadsperiode 2022-2026 lid,  
plaatsvervangend lid of vertegenwoordiger is, in de besturen van diverse organisaties. Ook bepaalt 
het college van burgemeester en wethouders wie elkaar vervangt bij afwezigheid. 
 
 
 
 
 
(gaat verder op volgende pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanwezigheid van het college 

 

DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE COLLEGELID 

5 juni 10:00 
Bijwonen Dankdienst | 50 jaar 
Hervormde en Gereformeerde 

kerk 
Baai 

Burgemeester 
De Vries 

12 juni 14:00 Bijwonen ZLM Tour | slotetappe 
VIP-dorp St. 
Bavostraat, 
Rijsbergen 

wethouder Schouw 

 
 
 
 
 
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 


