GEMEENTE WESTSTELLINGWERF (25.909 inwoners)
Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega
Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoon: 140561
E-mail: info@weststellingwerf.nl
Internet: www.weststellingwerf.nl

Burgemeester dhr. N.A. van de Nadort (PvdA)
Bestuur en bestuursorganen, openbare orde en veiligheid, lobby en acquisitie, OWO-samenwerking, communicatie, lokale media,
automatisering en (documentaire) informatievoorziening, juridische zaken, dienstverlening, informatieveiligheid en privacy,
bedrijventerreinen, lid regiobestuur Regio Deal Zuidoost, winkelcentrum Wolvega (secundus), AB-lid Veiligheidsregio Fryslân,
georganiseerd Overleg vakorganisaties (secundus), pho. VFG Bestuur en Democratie en pho. VFG Europa & Internationaal.
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl
e

Wethouder dhr. J. Jongebloed (VVD) 1 loco-burgemeester
Sport, landbouw, breedband, vergunningverlening, toezicht en handhaving, grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, verkeer en
vervoer / wegen, financiën, coördinatie dorpenbeleid, Lindewijk (secundus), werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus),
gebiedscommissie De Linde, bestemming Noordwolde (secundus), fietspad De Linde, verbetering Stationsomgeving Wolvega,
aanpak/ herinrichting De Blesse, kwaliteitsniveau openbare ruimte (secundus), onderwijshuisvesting (secundus), bedrijventerreinen
(secundus), AB-lid FUMO, Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB), De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB), Afvalsturing Friesland
NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA), pho. VFG Financiën, pho. VFG Sport.
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl
e

Wethouder mevr. H. Zonderland (CDA) 2 loco-burgemeester
Ouderen, maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijk werk, welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk, sociaal cultureel werk,
volksgezondheid, gebiedsteams, omgevingswet / -visie, bouwen en wonen, volkshuisvesting, monumentenzorg, duurzaamheid,
milieu, klimaatadaptie, lindewijk (primus), gebiedscommissie De Linde (secundus), bestemming Noordwolde, Veiligheidsregio
(onderdeel Gezondheid) en als plaatsvervangend lid loco burgemeester, AB FUMO plaatsvervangend lid, lid AB Hûs en Hiem,
plaatsvervangend lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A., pho. VFG Gezondheid en Welzijn, pho. VFG Klimaat en
Energie, pho. VFG Ruimte en Wonen. .
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl
e

Wethouder mevr. M. Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang) 3 loco-burgemeester
Werk en Inkomen, jeugd, participatiewet, armoede en schuldhulpverlening, circulaire economie, openbare ruimte, riolering en afval,
speeltuinen, openbare verlichting, milieu en klimaat, gemeentelijke begraafplaats, breedband (secundus), verbetering
stationsomgeving Wolvega (secundus), aanpak/ herinrichting De Blesse (secundus), kwaliteitsniveau openbare ruimte (primus),
lid bestuur GR SW Fryslân, lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN, lid coöperatie openbare
verlichting & energie Fryslân U.A., pho. VFG Werk en Inkomen en pho. VFG Jeugd.
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl
de

Wethouder dhr. R.Th. Hoen (VVD) 4 loco-burgemeester
Onderwijs, onderwijshuisvesting (primus), kunst en Cultuur, muziek(-onderwijs), amateuristische kunstbeoefening, multifunctioneleen welzijnsaccommodaties, openbare bibliotheek, economische ontwikkeling, winkelcentrum Wolvega (primus), werkgelegenheid,
regelgeving / deregulering, recreatie en Toerisme, personeel en organisatie, laaggeletterdheid,, werelderfgoed Koloniën van
Weldadigheid (secundus), fietspad langs de Linde (secundus), georganiseerd overleg vakorganisaties (primus), AB-lid de Marrekrite,
Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland, pho. VFG Onderwijs, pho. VFG Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en pho.
VFG Cultuur.
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl
Gemeentesecretaris: dhr. drs. R. van Maurik
e-mail: r.vanmaurik@weststellingwerf.nl
Adjunct-secretaris: dhr. M. Hoekstra
e-mail: m.hoekstra@weststellingwerf.nl
Griffier: mw. J. Kampinga
e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl
Secretaressen college: mw. S. Wouda / mw. J. Krikke
e-mail: bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl

