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ONDERWERP: Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling bekend 

 
DONDERDAG 15 MEI INSTALLATIE NIEUW COLLEGE 

Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling bekend  
 
Donderdagavond 8 mei hebben de onderhandelaars van Lokaal Belang, CDA en SP onder 
leiding van formateur Gerard van Balveren overeenstemming bereikt over het nieuwe college, 
inclusief de kandidaat-wethouders en de portefeuilleverdeling. Daarmee is de formatie van het 
college afgerond. Inhoudelijk uitgangspunt voor dit nieuwe college is het procesakkoord dat in 
april is gepresenteerd, aangevuld met het door de coalitiepartijen vastgestelde werkakkoord. 
Dit werkakkoord wordt (ter mede ondertekening) aangeboden aan de gemeenteraad op 
donderdag 15 mei. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 mei vindt de installatie 
plaats in de DRU Cultuurfabriek. 
 
Lokaal Belang, CDA en SP gaan het nieuwe college van Oude IJsselstreek vormen. De partijen 
dragen de volgende personen voor als wethouder: de heer L.G. (Bert) Kuster (Lokaal Belang), de heer 
J.H.M. (Jan) Finkenflügel (Lokaal Belang), de heer P. (Peter) van de Wardt (CDA) en de heer J. (Jelle) 
Berens (SP). 
 
De installatie vindt plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 mei. Deze vergadering 
begint om 20.00 uur. Na de officiële installatie hoort hier de volgende portefeuilleverdeling bij:  
 
Portefeuillehouders Portefeuille 

Burgemeester Alberse openbare orde en veiligheid, handhaving 
toerisme en recreatie 
economische zaken 
Regio Achterhoek 
communicatie 

Dhr. Kuster wijkgericht werken en jeugdzorg 
gebied Silvolde, Bontebrug, Ulft en Etten 
openbare ruimte, wegen, verkeer en vervoer, infrastructuur 
sport 

Dhr. Finkenflügel bewaking en aanjaging procesakkoord (startberaad) 
financiën 
gebied Gendringen, Breedenbroek, Varsselder, Megchelen en 
Netterden 
afval, milieu en duurzaamheid 
plattelandsontwikkeling, agrarische aangelegenheden, natuur en 
groen 

Dhr. Van de Wardt werk en inkomen (Participatiewet, Wedeo, ISWI, AWBZ en 
Stadsbank) 



personeel en organisatie 
kunst, cultuur, monumenten, bibliotheken, Amphion en DRU 
gebied Terborg 
 

Dhr. Berens zorg (WMO en zorgloket) 
gebied Varsseveld, Westendorp, Sinderen en Heelweg 
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken 
onderwijs 
volksgezondheid en GGD 
ICT 
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Noot voor de redactie: 
Bijgevoegd zijn het werkakkoord en het procesakkoord  


