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Profielen en portefeuilleverdeling

Profielen wethouders periode 2018-2022 PvdA, VVD, CDA en
portefeuilleverdeling
Het college van B & W van de gemeente Heerenveen bestaat, naast burgemeester
Tjeerd van der Zwan, per juni 2018 uit wethouders Jelle Zoetendal (PvdA),
Jaap van Veen (VVD) en Hans Broekhuizen (CDA).
Tjeerd van der Zwan (1954) is verantwoordelijk voor ICT, Economie (acquisitie),
Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, P&O & communicatie, Bestuurlijke zaken en
coördinatie, Publieke Dienstverlening en Lokale democratie. Tjeerd van der Zwan is
burgemeester van de gemeente Heerenveen sinds 2011.

Jelle Zoetendal (PvdA)
Jelle Zoetendal is geboren in Heerenveen op 26 december 1976. In 2001 rondde hij
zijn HBO-opleiding aan de Internationale Hogeschool Larenstein (IAHL) in Velp af.
Tot 2013 was Jelle werkzaam bij de Grontmij NL. Eerst als adviseur en van 2007 tot en
met 2013 als teammanager. Hij gaf leiding aan 16 HBO/WO opgeleide adviseurs.
Binnen dit team lag de focus op Watermanagement en Klimaatverandering. Naast zijn
managementtaken hield hij zich bezig met vakinhoudelijke advisering in
procesmanagement en beleidsontwikkeling. Tussen 2006 en 2010 was hij raadslid en
vicefractievoorzitter voor de PvdA in Heerenveen waar hij een rol speelde bij onder
andere het milieubeleidsplan, plattelandsontwikkeling en parkeerbeleid. Van 2010 tot en
met 2013 was Jelle fractievoorzitter van de partij en onder andere voorzitter van de
selectiecommissie nieuwe Burgemeester.
Sinds januari 2014 is hij wethouder in de gemeente Heerenveen. De afgelopen vier jaar
was hij verantwoordelijk voor onder andere Financiën & Grondbedrijf, Wmo en sport.
Tijdens zijn periode werd Heerenveen Sportgemeente van het jaar en werd de
herfinanciering van Sportstad geregeld. Jelle gaf mede uitvoering aan het programma
‘Maak Het’ (lokale democratie).

Portefeuilles van Jelle Zoetendal, periode 2018-2022
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Jaap van Veen (VVD)
Jaap van Veen is geboren op 20 augustus 1983 in Meppel en woont sinds 2004 in de
gemeente Heerenveen. Momenteel is hij woonachtig in Nieuwehorne. In 2004 behaalde
hij zijn diploma HEAO Accountancy (RA) aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden
en in 2008 stuurde hij af in Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke
Academie. Tijdens zijn studie Accountancy ging hij bij Deloitte Accountants aan de slag
als junior Accountant. Jaap bleef werkzaam bij Deloitte tot en met 2010 als onder
andere Senior Accountant en later als senior Consultant.
In het najaar van 2010 tot en met heden was hij werkzaam als Adviseur Financiën en
Bedrijfsvoering bij BMC Implementatie in Amersfoort. Sinds midden 2014 werd hij Senior
accountmanager Noord- en Oost-Nederland op gebied van Financiën en Bedrijfsvoering.
In deze functie gaf hij leiding aan circa 40 adviseurs en was hij lid van het
Managementteam. Binnen BMC was hij verantwoordelijk voor verschillende projecten bij
onder andere diverse gemeenten en het waterschap Vechtstromen. Vanaf 2010 was Jaap
raadslid voor de VVD in de gemeente Heerenveen. In deze rol was hij voorzitter van de
Auditcommissie, Commissielid Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en Commissielid
Algemene Zaken.
Jaap begint aan zijn eerste periode als wethouder.

Portefeuilles van Jaap van Veen periode, 2018-2022


Ruimtelijke Ontwikkeling en omgevingsvisie



Bereikbaarheid, verkeer en vervoer + parkeren (RSP gelden)



Afval en Circulaire economie



Wonen (woonvisie, afspraken met corporaties)



Vergunningen



Bodem (waterwinning, gaswinning en geothermie)
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Hans Broekhuizen (CDA)
Mr. Hans Broekhuizen is geboren op 22 oktober 1978 in Delfzijl. Sinds 2008 woont hij in
de gemeente Heerenveen. In 2002 rondde hij zijn HBO-diploma Overheidsmanagement
en bestuurskunde aan de Thorbecke Academie af. In 2007 behaalde Hans zijn doctoraal
Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 2007 tot en met 2010 was hij werkzaam binnen de provincie Groningen in diverse
functies waaronder beleidsmedewerker kabinet Commissaris van de Koningin en
plaatsvervangend Statengriffier. Van 2010 tot 2014 was Hans bestuursadviseur en
woordvoerder van de commissaris van de Koning in de Provincie Flevoland. Sinds januari
2014 is hij wethouder bij de gemeente Heerenveen. De afgelopen vier jaar was hij onder
andere verantwoordelijk voor jeugdzorg, onderwijs gezondheidszorg en inrichting en
beheer openbare ruimte. Hans is onder andere lid van het provinciaal aanjaagteam
‘Verwarde personen’ en de agendacommissie van de GGD.

Portefeuilles van Hans Broekhuizen, periode 2018-2022
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