Portefeuilleverdeling
Ahmed Marcouch, burgemeester
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving (onderdeel openbare orde en veiligheid)
• Veiligheidshuis
• Regionale samenwerking (burgemeesterstaken)
• G32 Algemeen Bestuur
• Externe relaties
• Lobby
• Integriteit
• Herdenken
Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en
Cultuur
• 1e locoburgemeester
• Arnhem-Oost aanpak
• Cultuur
• Groen en klimaatadaptatie in de stad
• Duurzaamheid, incl. energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek, excl.
energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit
• Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
Nermina Kundić (D66), wethouder Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie
• 2e locoburgemeester
• Onderwijs
• Jeugd en Jeugdzorg
• Mobiliteit
• Economische Zaken
• Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit
• Communicatie en citymarketing
• Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
• Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester)
• Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk
Bob Roelofs (Arnhem Centraal), wethouder Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad en
Sport
• 3e locoburgemeester
• Burgerparticipatie
• Openbare Ruimte
• Binnenstad
• Sport
• Evenementen
• Afval
• Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
• Ouderen
• Publieke dienstverlening

Marco van der Wel (Partij voor de Dieren), wethouder Natuur, Milieu en Zorg
•
•
•
•
•
•
•

4e locoburgemeester
Natuur en stadsparken
Water, milieu en luchtkwaliteit
Dierenwelzijn en biodiversiteit
(stads)Landbouw
Omgevingsdienst, vergunningen en handhaving
Maatschappelijke ondersteuning, sociale wijkteams en WMO

Mark Lauriks (Partij van de Arbeid), wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare wijken
•
•
•
•
•
•
•

5e locoburgemeester
Werk en Inkomen (incl. toeslagenaffaire)
Wijken en wijkgericht werken
Leefbaarheid
Welzijn (incl. vrijwilligersbeleid en jongerenwerk)
Armoedebeleid
Schulddienstverlening

Paul Smeulders (GroenLinks), wethouder Financiën, Wonen en Vluchtelingen
• 6e locoburgemeester
• Financiën
• Wonen
• Grondzaken
• Gemeentelijk Vastgoed
• Vluchtelingen
Maurits van de Geijn (Volt), wethouder Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Publieke Gezondheid
• 7e locoburgemeester
• Inclusie (incl. diversiteit en emancipatie)
• Integratie
• Digitalisering
• Automatisering
• Privacy
• Bedrijfsvoering
• Inkoop
• P&O
• Internationale samenwerking
• Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling
• Publieke gezondheid en GGD

