
 

       Zundert, 19 april 2010 

 

   ONDER EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 APRIL 14.00 UUR 

 

Marjon de Hoon-Veelenturf (CDA), Willemijn van Hees (VVD) en Johan de Beer 

(Dorpsbelangen) kandidaat-wethouders  

 

Formateur De Bekker presenteert wethouderskandidaten 

en concept-portefeuilleverdeling gemeente Zundert  
 
ZUNDERT – Formateur Felix de Bekker presenteert maandagmiddag om 13.00 uur de drie 

wethouderskandidaten voor de gemeente Zundert met hun portefeuilleverdeling. De 

kandidaten zijn Marjon de Hoon-Veelenturf (CDA), Willemijn van Hees (VVD) en Johan de 

Beer (Dorpsbelangen). Zij worden verantwoordelijk voor respectievelijk de portefeuille 

Maatschappij & Dienstverlening, de portefeuille Economie, Wonen & Toerisme, en de 

portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer.   

 

  Wat vooraf ging  

Daags na de gemeenteraadsverkiezingen, op 4 maart, zijn de gesprekken als voorbereiding 

op coalitievorming en de voordracht van kandidaten voor een nieuw college opgestart.  

In twee rondes zijn individueel per partij gesprekken gevoerd met de lijsttrekkers en een 

tweede delegatielid. Op 19 maart zijn deze gesprekken afgerond met een plenair gesprek. 

Vervolgens is door alle partijen opdracht gegeven aan de drie grootste fracties, namelijk 

CDA, VVD en Dorpsbelangen, om een concept-programma te schrijven voor de raadsperiode 

2010-2014. Tevens is daarmee een indicatie gegeven over de omvang van de toekomstige 

coalitie. Een grote meerderheid van de partijen gaf eveneens aan dat het nieuwe college 

naast de burgemeester uit drie full-time wethouders diende te bestaan.  

 

Een schrijversgroep, bestaande uit mevrouw De Hoon-Veelenturf, mevrouw Van Hees, de 

heer De Bruijn en met ambtelijke ondersteuning door de loco-griffier, is met deze opdracht 

aan de slag gegaan. Op 1 april heeft deze schrijversgroep het eerste concept-coalitieakkoord 

met de andere partijen besproken en het concept naar aanleiding van hun reacties op 

onderdelen aangepast. Dit is vervolgens op 6 april in een openbare bijeenkomst in de hal van 

het gemeentehuis gepresenteerd.  

 

Kandidaat-wethouders 

De Bekker, inmiddels van informateur benoemd tot formateur, heeft daarna informele 

gesprekken gevoerd met kandidaat-wethouders om hun portefeuillewensen te bespreken. Na 

enkele plenaire gesprekken zijn allen akkoord gegaan met de opgestelde taakverdeling. 

Ieder is van mening dat er sprake is van een mooi pakket per kandidaat en evenwicht in de 

belasting van de diverse bestuurders. Dit heeft geresulteerd in een concept-

portefeuilleverdeling (zie bijlage).  

 

 

 

 

Persbericht 



Marjon de Hoon-Veelenturf 

Marjon de Hoon-Veelenturf is kandidaat voor de portefeuille Maatschappij en 

Dienstverlening. Marjon de Hoon-Veelenturf heeft een professionele achtergrond in de zorg 

en is werkzaam als projectmanager en regioadviseur in de eerstelijns gezondheidszorg. 

Sinds 2006 is zij actief in de gemeentepolitiek van Zundert als raadslid en commissielid met 

als specifiek aandachtgebied de portefeuille Maatschappij en Dienstverlening. Zij is tevens 

fractievoorzitter van het CDA. Marjon de Hoon-Veelenturf is 48 jaar, gehuwd, moeder van 

drie tienerzonen en woonachtig in Rijsbergen. 

 

Willemijn van Hees  

Willemijn van Hees (VVD) is kandidaat-wethouder voor de portefeuille Economie, Wonen en 

Toerisme. Drs. Willemijn van Hees heeft Engelse Taal- en Letterkunde en enkele jaren 

Nederlands Recht aan de UvA gestudeerd. Hierna heeft zij nog de studie 

Bedrijfscommunicatie en Digitale Media aan de KUB gevolgd. Van Hees heeft onder andere 

gewerkt als communicatieadviseuse, journaliste en zelfstandig ondernemer. Sinds januari 

2008 is zij wethouder in de gemeente Zundert voor de portefeuille Maatschappij. In 2002 

kwam Van Hees in de gemeenteraad van Zundert en deed zij ervaring op in diverse 

commissies. Vanaf 2006 werd zij benoemd tot fractievoorzitter en in 2008 dus als wethouder. 

In haar privéleven is zij samenwonend en moeder van twee zonen.  

 

Johan de Beer 

Voor de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer is Johan de Beer van 

Dorpsbelangen kandidaat. De Beer heeft een technische opleiding (landmeetkunde) en is 

afgelopen negentien jaar werkzaam geweest bij het waterschap Brabantse Delta, waarvan de 

laatste twaalf jaar in een managementfunctie. De Beer is sinds 2006 lid van de 

gemeenteraad en lid van de commissie grondgebied. Hij heeft zich afgelopen jaren met 

name ingezet voor ruimtelijke ordening vraagstukken. De Beer is 45 jaar, geboren en 

getogen en woonachtig in Achtmaal. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen van zestien en 

dertien jaar. 

 

Formateur De Bekker kijkt terug op een bijzonder plezierig proces. "De partijen hebben mij 

groot vertrouwen gegeven en hebben zich zeer open en constructief opgesteld. Als de 

afgelopen twee maanden een voorbode vormen van de komende raadsperiode, denk ik dat 

er met de duidelijke uitspraak van de kiezers heel zorgvuldig wordt omgegaan. Zundert 

maakt naar mijn mening een mooie start", aldus De Bekker.  

 

Formele benoeming en vaststelling portefeuilles 

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 april a.s. worden de nieuwe wethouders 

formeel gekozen en benoemd. De vaststelling van hun portefeuilles gebeurt in de daarop 

volgende collegevergadering op woensdag 28 april a.s.  

 

 

Noot voor de redactie 

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met de afdeling Bestuurszaken/ 

Communicatie, tel. 076 - 599 57 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: 

 

Gemeente Zundert  periode 2010-2014 

College van B&W  Concept-portefeuilleverdeling  

   

Burgemeester  Openbare orde en veiligheid 

  Coördinatie bestuur en beleid 

  Integraal veiligheidsbeleid 

  Integrale handhaving 

  Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg 

  Intergemeentelijke en internationale samenwerking 

  Communicatie en voorlichting  

  Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie) 

  
Project: nieuw gemeentehuis 

   

Marjon de Hoon -      

Veelenturf (CDA)  Eerste loco-burgemeester 

  Maatschappij & Dienstverlening, waaronder vallen: 

  Werk en inkomen  

  

Welzijn  

Onderwijs 

  Welzijn 

  

Jeugd- en Jongerenbeleid  

Volksgezondheid en zorg  

Sport 

  Uitvoeren accommodatiebeleid 

  

Milieu en Afval  

Waterwethouder 

  Kleinschalig collectief vervoer 

  Personeel en organisatie 

  Gemeentelijke dienstverlening 

  Informatiebeleid en automatisering  

   

Willemijn van Hees 

(VVD)  Tweede loco-burgemeester 

  Economie, Wonen & Toerisme, waaronder vallen  

  Economische zaken 

  Volkshuisvesting 

  Toerisme, recreatie, cultuur en monumenten 

  Accommodatiebeleid: afronden van de beleidsnota 

  Uitvoeren accommodatiebeleid 

  Concernfinanciën, inclusief grondbedrijf 

  Gemeentelijke eigendommen 

  Projecten: 

  Centrumvisie 

   Treeport en Greenport 

  

 Boomteelt Business Centrum (BBC) 

 



   

Johan de Beer (Dorpsbel) Derde loco-burgemeester 

  Ruimtelijke ontwikkeling & Beheer, waaronder vallen:  

  Ruimtelijke ordening 

  Bouwzaken 

  Huisvesting arbeidsmigranten 

  Openbare werken 

  Verkeer en (openbaar) vervoer 

  Projecten: 

  Parc Patersven 

  Randweg / Randwegen 

   Corso- en evenemententerrein 

   
 


