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HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling
4.1

Mens en Wijk

4.1.1

Het beslissen op aanvragen voor - en
aanpassing van reeds verleende (categoriale)
bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag in
het kader van de uitvoering van de Wet werk en
bijstand en de daarop gebaseerde beleidsregels.

B&W

directeur

Contractbeheerder
Medewerker
uitkeringen
Consulent financiële
dienstverlening
Consulent inkomen
Weener XL

Het submandaat voor de medewerker
uitkeringen geldt niet voor complexe
aanvragen.
Het submandaat voor de consulent inkomen
geldt voor BB woonkosten-, garantie-,
jongerentoeslag en CZM.
De teammanager M&W I wijst binnen de
groep consulenten financiële dienstverlening
de personen aan voor uitvoering van het
submandaat.

4.1.2

Het beslissen tot ambtshalve bijstelling van
toegekende uitkeringen.

B&W

directeur

Contractbeheerder
Consulent

De teammanager M&W I en M&W II wijst
binnen de betreffende groep medewerkers de
personen aan voor uitvoering van het
submandaat.

4.1.3

Het beslissen tot het opleggen en/of afzien van
B&W
een bestuurlijke boete en/of terugvordering van
een uitkering/voorziening voor uitvoering van de
bijzondere bijstand en de daarop gebaseerde
beleidsregels en voor uitvoering van WMO en de
daarop gebaseerde verordening en beleidsregels

directeur

Contractbeheerder
Consulent financiële
dienstverlening
Consulent inkomen
Weener XL

De teammanager M&W I wijst binnen de
groep consulenten financiële dienstverlening
de personen aan voor uitvoering van het
submandaat.
Het submandaat voor de consulent inkomen
van het Weener XL geldt voor BB
woonkosten-, garantie-, jongerentoeslag en
CZM.

4.1.4

Het beslissen tot het afzien van verdere
terugvordering en afboeking in het kader van de
uitvoering van de (categoriale) bijzondere bijstand,
langdurigheidstoeslag, kredietverstrekking en de
WMO en de daarop gebaseerde verordeningen en
beleidsregels.

B&W

directeur

Tot € 1.000,contractbeheerder
M&W I en M&W II,
van € 1.000,- tot
€ 10.000,- de
teammanagers
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M&W I en M&W II.

4.1.5

Het beslissen op aanvragen voor leningen.

B&W

directeur

Consulent
Financiële
dienstverlening

Deze bevoegdheid geldt voor verstrekkingen
tot een maximum van € 17.500,-.
Het submandaat voor verstrekkingen tot een
maximum van € 10.000,-. geldt alleen voor
WFT bevoegde consulenten.

4.1.6

Het beslissen op aanvragen voor
schuldhulpverlening en aanvragen voor
budgetbeheer en budgetbegeleiding

B&W

directeur

Consulent
Financiële
dienstverlening

De teammanager M&W I wijst binnen de
groep consulenten financiële dienstverlening
de personen aan voor uitvoering van het
submandaat.

4.1.7

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in
artikel 285 lid 1 Faillissementswet.

B&W

directeur

Consulent financiële De teammanager M&W I wijst binnen de
dienstverlening en
groep medewerkers de personen aan voor
Medewerker
uitvoering van het submandaat.
administratie
financiële
dienstverlening

4.1.8

Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassen B&W
van verleende woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het
huishouden in het kader van de uitvoering Wet
maatschappelijke voorzieningen en de
Verordening individuele verstrekkingen Wmo
gemeente ’s-Hertogenbosch.

directeur

Contractbeheerders
Medewerkers
uitkeringen.
Consulent
wmo/jeugd

Het submandaat voor de medewerker
uitkeringen geldt niet voor complexe
aanvragen.
De teammanager M&W II wijst binnen de
groep consulenten wmo/jeugd de personen
aan voor uitvoering van het submandaat.
Het submandaat voor contractbeheerders
geldt voor woningaanpassingen tot een
maximum van € 20.420,-. Daarboven is het
submandaat voorbehouden aan de
teammanager M&W II.
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4.1.9

Het sluiten van bruikleenovereenkomsten met
klanten waaraan rolstoel-, vervoers- dan wel
woonvoorzieningen zijn toegekend.

4.1.10

Het beslissen omtrent de aanvraag voor en tot het
ongeldig verklaren van een Europese
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

B&W

4.1.11

Het beslissen op aanvragen op verzoeken voor
vervoersvoorzieningen in het kader van de
Verordening leerlingenvervoer gemeente
's-Hertogenbosch 2009.

4.1.12

B&W

Mandaat

directeur

Versie: 1 oktober juli 2014
Submandaat
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Contractbeheerder
Medewerker
uitkeringen
Consulent
wmo/jeugd
Functionaris van de
zorgleveranciers.

Het submandaat voor functionarissen van de
zorgleveranciers geldt alleen voor de
zorgleveranciers die door de gemeente zijn
gecontracteerd om voorzieningen of
hulpmiddelen in bruikleen te verstrekken,
gedurende de looptijd van het contract.
De teammanager M&W II wijst binnen de
groep consulenten wmo/jeugd de personen
aan voor uitvoering van het submandaat.

directeur

Contractbeheerder
Medewerker
uitkeringen
Consulent
wmo/jeugd

Het submandaat voor de medewerker
uitkeringen geldt niet voor complexe
aanvragen.

B&W

directeur

Contractbeheerder
Medewerker
uitkeringen
Consulent
wmo/jeugd

Het submandaat voor de medewerker
uitkeringen geldt niet voor complexe
aanvragen.
De teammanager M&W II wijst binnen de
groep consulenten wmo/jeugd de personen
aan voor uitvoering van het submandaat.

Het beslissen om af te wijken van bepalingen in de
verordening leerlingenvervoer en WMO in het kader
van de hardheidsclausule.

B&W

directeur

De teammanager
M&W II

4.1.13

Het verlenen van vrijstelling tot het ingeschreven
staan als leerplichtige bij een onderwijsinstantie op
basis van de Leerplichtwet 1969.

B&W

directeur

Leerplichtambtenaar

4.1.14

Het verlenen van goedkeuring voor vervangende
leerplicht volgens artikel 3a van de Leerplichtwet
1969.

B&W

directeur

Leerplichtambtenaar
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4.1.15

Het verlenen van goedkeuring voor vervangende
leerplicht volgens artikel 3b van de Leerplichtwet
1969.

B&W

directeur

Leerplichtambtenaar

4.1.16

Het verlenen van vrijstelling wegens bijzondere
omstandigheden van de volgens artikel 4a opgelegde
verplichtingen op grond van artikel 15 van de
Leerplichtwet 1969.

B&W

directeur

Leerplichtambtenaar
.

4.1.17

Het beslissen op aanvragen in het kader van het
noodfonds.

B&W

directeur

Afdelingshoofd
M&W II

4.1.18

Het beslissen op aanvragen - en het vaststellen en
innen van de eigen bijdrage voor maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang in het kader van de
uitvoering Wet maatschappelijke voorzieningen en de
Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang
en vrouwenopvang gemeente ’s-Hertogenbosch.

B&W

directeur

de manager
hulpverlening

4.2

Mens & Ontwikkeling

4.2.1

Het beslissen op verzoeken om noodopvang ten
behoeve van vreemdelingen op grond van de
Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

4.3

Ontwikkeling & Participatie

4.3.1

4.3.2

Bevoegd
orgaan

Mandaat

Versie: 1 oktober juli 2014
Submandaat

Stichting
Maatschappelijke
Opvang gemeente
’s-Hertogenbosch

B&W

directeur

Afdelingshoofd
M&O

Het definitief vaststellen van de jaarlijkse en
vijfjaarlijkse exploitatie-uitgaven.

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP

Het aanvragen van (voorschotten op de)

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP

Specifieke bepalingen/instructies
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rijksvergoeding.

4.3.3

Het jaarlijks verstrekken van de opgave volgens
artikel 25, lid 2 van de Leerplichtwet 1969 aan de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
van de omvang en behandeling van het gemelde
schoolverzuim in de gemeente.

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP

4.3.4

Het uitvoeren van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs ’s-Hertogenbosch.

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP De beslisbevoegdheid voor wat betreft
aanvragen met een spoedeisend karakter blijft
voorbehouden aan B&W.

4.3.5

Het beslissen op een aanvraag in het kader van de
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP

4.3.6

Het inschrijven, wijzigen en verwijderen van het
B&W
kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening
voor gastouderopvang in het Landelijk Register
Kinderopvang als bedoeld in de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

directeur

beleidsmedewerker
OAP

Het afdelingshoofd OAP wijst binnen de groep
beleidsmedewerkers de personen aan voor
uitvoering van het submandaat.

4.3.7

Het geven van aanwijzingen op grond van artikel 1.65
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

beleidsmedewerker
OAP

Het afdelingshoofd OAP wijst binnen de groep
beleidsmedewerkers de personen aan voor
uitvoering van het submandaat.

4.3.8

Het besluiten tot het verlengen van de
geldigheidsduur van het gegeven bevel op grond van
artikel 1.65 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

directeur

beleidsmedewerker
OAP

Het afdelingshoofd OAP wijst binnen de groep
beleidsmedewerkers de personen aan voor
uitvoering van het submandaat.

4.3.9

Het verbieden van de voortzetting van de exploitatie

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP Van de bevoegdheid mag alleen gebruik
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van een kindercentrum of gastouderbureau op grond
van artikel 1.66 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Specifieke bepalingen/instructies

gemaakt worden na overleg met de betrokken
portefeuillehouder.

4.3.10

Het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van
artikel 1.72 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

directeur

4.3.11

B&W
Op grond van art. 125 Gemeentewet jo. art. 5:32
Algemene wet bestuursrecht is het college bevoegd
tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of
last onder dwangsom ten einde een overtreding van
de Wet Kinderopvang ongedaan te maken of, in het
geval van een dwangsom, verdere overtreding dan
wel herhaling daarvan te voorkomen.

directeur

4.3.12

Het verdelen van de RMC-middelen naar de
regiogemeenten op basis van de bestuurlijke
afspraken.

B&W

directeur

Afdelingshoofd OAP

4.4

Subsidies

4.4.1

Het beslissen op verzoeken om subsidie passende
B&W
binnen het werkterrein van het organisatieonderdeel
overeenkomstig de grondslagen en criteria voor
subsidiëring, zoals deze zijn vastgesteld in de
Algemene Subsidieverordening, de daarop
gebaseerde subsidieregelingen, dan wel het Overzicht
subsidies (dat als bijlage in de begroting is
opgenomen).

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O

4.4.2

De beslissingen, waartoe burgemeester en
wethouders ingevolge de Algemene
Subsidieverordening bevoegd zijn.

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O

B&W

Afdelingshoofd OAP Van de bevoegdheid mag alleen gebruik
gemaakt worden na overleg met de betrokken
portefeuillehouder.
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4.4.3

Het verstrekken van informatie over het gemeentelijk
subsidiebeleid en subsidiemogelijkheden (bij
verzoeken aan de raad).

B&W

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O

4.4.4

Het verstrekken van informatie over gesubsidieerde
instellingen aan derden.

B&W

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O

4.4.5

Het vaststellen van het voorschotpercentage
subsidies aan door de gemeente gesubsidieerde
instellingen.

B&W

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O.

4.4.6

Het indienen van de aanvragen en van de declaraties
voor rijksbijdragen, alsmede bijdragen andere
overheden en derden.

B&W

directeur

Afdelingshoofden
Cultuur, OAP en
M&O

4.4.7

Het beoordelen en beslissen op de
B&W
subsidieaanvragen in het kader van het voorkomen en
bestrijden van jeugdwerkloosheid (actieplan
Jeugdwerkloosheid).

directeur

regionale
projectleider
jeugdwerkloosheid.

4.5

Wijkmanagement

4.5.1

Het geven van een opdracht tot levering van
goederen en diensten tot een bedrag van € 1.000,-.

B&W

directeur

wijkmanagers,
gebiedsmanager

4.5.2

Accorderen van BIG-betalingen

B&W

directeur

wijkmanagers,
gebiedsmanager

Specifieke bepalingen/instructies

Het mandaat blijft beperkt tot verstrekken van
in principe openbaar toegankelijke informatie.

De wijktafel verstrekt de opdracht door
accorderen van de BIG-aanvraag. De
uitgaande BIG-brieven worden door de
wijkmanager ondertekend en op basis
daarvan betaalbaar gesteld.

