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Specifieke bepalingen/instructies

HOOFDSTUK 6 STADSBEDRIJVEN
6.0

Algemeen

6.0.1

Het aangaan van meerjarige contracten voor
normaal periodiek onderhoud en inspectie aan
technische installaties.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.0.2

Het accorderen voor betaling van facturen waarvoor B&W
een opdracht is verstrekt, voor zover het bedrag van
de kosten het bedrag van de betreffende opdracht
niet overschrijdt.

directeur

afdelingshoofd en door
de sectordirecteur
aangewezen
medewerkers.

6.0.3

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

B&W

directeur

bureauhoofden FI en
door de sectordirecteur
aangewezen
medewerkers

6.1

Ingenieursbureau

6.1.1.

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

B&W

directeur

opzichters, tekenaars, en Submandaat geldt alleen voor de
projectleiders dan wel
specifiek aan betrokkenen toegewezen
teamleiders
projecten.

6.1.2.

Het verhuren, verpachten ofwel op andere wijze in
gebruik geven, inclusief de beëindiging daarvan van
onroerende gemeente-eigendommen niet zijnde
woningen, voor zover in beheer bij het
Ingenieursbureau

B&W

directeur

afdelingshoofd

(sector)

De (kale) huurprijs c.q. pachtprijs mag
niet meer bedragen dan € 12.500,00 per
maand.
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6.2

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

6.2.1

Het beslissen op aanvragen om instemming voor het B&W
leggen en in stand houden van kabels en leidingen
in het openbare terrein.

directeur

afdelingshoofd

6.2.2

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen in
verband met uitvoering van werken.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.3

Het tijdelijk plaatsen van verkeerstekens,
inhoudende een gebod of verbod en het tijdelijk
bepalen van een afwijkende maximumsnelheid dan
60 km per uur binnen de bebouwde kom (art. 34
BABW).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.4

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 87
RVV voor zover het betreft de verkeerstekens en
maatregelen bedoeld in artikel 34 BABW.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.5

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen, voor
de duur korter dan 4 uur, in verband met het
uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden

B&W

directeur

afdelingshoofd,
Bureauhoofd Geoinformatie en door deze
aangewezen
medewerkers

6.2.6

Het aanwijzen en uitzetten van de perceelsgrenzen
bij aan- en verkoop en ruiling van gronden door de
gemeente

B&W

Directeur

afdelingshoofd en
teamleider GEO en door
deze aangewezen
landmeters

Specifieke bepalingen/instructies
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Het uitvoeren van de volgende bevoegdheden, als
bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekelijke
beperkingen op onroerende zaken:
a. Het toetsen van de brondocumenten aan
vereisten voor inschrijving
b. Het uitgeven van inschrijfnummers en
identificatienummers
c. Het inschrijven van documenten in het register
en het opnemen van gegevens daarover in de
registratie
d. Het plaatsen van aantekeningen op het
brondocument
e. Het verwerken van kadastrale mutaties in de
administratie
f. Het verstrekken van een bewijs van inschrijving
g. Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke
beperkingen zijn opgelegd
h. Het op verzoek verstrekken van afschriften of
uittreksels uit het register en registratie
i. Het verstrekken van verklaringen, dat uit het
register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke
beperking van toepassing zijn
j. Het herstellen van fouten en doorvoeren van
correcties
k. het (doen) verstrekken van berichten aan de
landelijke voorziening

B&W
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directeur

afdelingshoofd en door
deze aangewezen
medewerkers van het
bureau GEO-informatie

Specifieke bepalingen/instructies

Jaarlijks dient in of bij de jaarrekening
verslag te worden gedaan van de wijze
waarop van de bevoegdheid gebruik is
gemaakt
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Het beslissen omtrent de taken en bevoegdheden,
zoals beschreven in de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 14,
14A, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 41 en artikel 32, eerste
lid onder a van de wet, het in het kader van de wet
opstellen van ambtelijke verklaringen, het
bevorderen van de nakoming van gemeentelijke
verplichtingen, het verzorgen van rapportages, en
het opmaken van schriftelijke verklaringen,
strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de
feitelijke situatie die van invloed zijn op de
gebouwenregistratie en die niet in een ander
krachtens de wet aangewezen brondocument zijn
opgenomen.
Het geven van een opdracht door middel van een
opdrachtbon tot levering van goederen en diensten
tot een bedrag van € 1.000,-.

B&W

directeur

afdelingshoofd en door
deze aan te wijzen
medewerkers van het
bureau Geo-informatie

B&W

directeur

afdelingshoofd,
bureauhoofden,
accountmanagers en
door de sectordirecteur
aangewezen
medewerkers

6.2.10

Het verhuren van dienstwoningen, inclusief het
verhogen van de huur, voor zover in beheer bij de
afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.11

Het beslissen op verzoeken om een bijdrage(n) uit
het Bomenfonds.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.9

Specifieke bepalingen/instructies
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A.

Beheersverordening voor de begraafplaats
Engelen, de begraafplaats aan de Oude Baan te
Rosmalen en de begraafplaats Oud-Empel

6.2.12

Het tijdelijk sluiten van de toegangen op de
B&W
begraafplaats(en) om de orde en rust te handhaven.

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.13

Het beslissen op aanvragen om werkzaamheden
voor of door derden aan grafbedekkingen en of
grafbeplantingen op de begraafplaats(en) te
verrichten.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.2.14

Het verrichten van werkzaamheden aan
grafbedekkingen op de begraafplaats(en).

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.15

Het verlenen van ontheffing voor het parkeren met
motorrijtuigen op de begraafplaats(en).

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.16

Het afwijken van de vastgestelde tijd van begraven
en het bezorgen van as.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.17

Het bepalen van het aantal stoffelijke overschotten
dat in algemene graven kan worden begraven.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.18

Het toewijzen van een particulier graf anders dan
voor directe begraving en buiten de volgorde van
uitgifte.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

Specifieke bepalingen/instructies
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6.2.19

Het beslissen omtrent de termijn met recht op een
particulier graf (grafakte).

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.20

Het beslissen omtrent het verlenen van vergunning
voor een grafkelder.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.21

Het beslissen omtrent het overschrijven van en het
doen vervallen van het recht op een particulier graf.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.22

Het bevestigen van de ontvangst van een
mededeling betreffende het doen van afstand van
het recht op een particulier graf.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.23

Het gesloten verklaren van graven en het vaststellen B&W
van de periode van gesloten verklaring.

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.24

Het beslissen omtrent verzoeken om vergunning
voor de grafbedekking en het stellen van nadere
regels.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.25

Het besluiten omtrent het doen verwijderen van
grafbedekking.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.26

Het besluiten omtrent het doen verwijderen van
voorwerpen en/of grafbedekking wegens
nalatig onderhoud.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

Specifieke bepalingen/instructies
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6.2.27

Het uitvoering geven aan voorgenomen ruiming van
graven en de bezorging van overblijfselen en as.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.28

Het stellen van nadere, afwijkende regels en het
doen van kennisgeving betreffende de
onderhoudsbehoefte van graven.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.29

Het bijhouden van een lijst ten behoeve van het
B&W
instandhouden van historische graven en opvallende
grafbedekkingen.

directeur

afdelingshoofd en
beheerder begraafplaats

6.2.30

Het ondertekenen van grafaktes

B&W

directeur

afdelingshoofd

B.

Algemene Plaatselijke Verordening 1996

6.2.31

Het maken en veranderen van een uitweg en het
B&W
verlenen voor vergunning van trottoirverlagingen art.
20 lid 1 APV (versie februari 2011)

directeur

afdelingshoofd

6.2.32

Het aanwijzen van weggedeelten ten behoeve van
het reinigen van de openbare ruimte, waar het
gedurende een aangeduide tijdsperiode verboden is
te parkeren, of voorwerpen te laten staan.

B&W

directeur

Afdelingshoofd en
bureauhoofden
wijkbeheer en toezicht

6.2.33

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor een B&W
ligplaats, zoals bedoeld in artikel 121.

directeur

afdelingshoofd

6.2.34

Het stellen van voorschriften aan de rechthebbende
op een vaartuig m.b.t. het innemen, veranderen of
gebruik van een ligplaats, zoals bedoeld in artikel
122, lid 1.

directeur

afdelingshoofd

B&W

Specifieke bepalingen/instructies
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6.2.35

De bevoegdheid tot het aanschrijven, binnen een
B&W
termijn en overeenkomstig aanwijzingen, tot snoeien
c.q. verwijderen van uitzicht belemmerende
beplanting of voorwerpen, zoals bedoeld in artikel
22.

directeur

afdelingshoofd

6.2.36

Het geven van aanwijzingen met betrekking tot het
B&W
aanbrengen e.d. van voorzieningen ten behoeve van
het openbaar verkeer of de openbare verlichting
alsmede het schriftelijk kennis geven, zoals bedoeld
in artikel 28.

directeur

afdelingshoofd

6.3

Stadstoezicht

6.3.1

Het besluiten tot plaatsen en verwijderen van bord
E6 van bijlage I van het RVV met betrekking tot de
individueel gereserveerde parkeerplaatsen.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.2

Het beslissen omtrent aanvragen zoals bedoeld in
het Reglement Ontheffingen Motorvoertuigen ’sHertogenbosch en het intrekken van een aldus
genomen besluit.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.3

Het beslissen omtrent aanvragen van
parkeervergunningen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1
Parkeerverordening en Verordening op de
parkeerbelasting en tot het intrekken van een aldus
genomen besluit.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies

Deze bevoegdheid omvat mede de
bevoegdheid tot het individueel verlenen
van toestemming voor het op kosten van
de aanvrager aanleggen en aanduiden
van een invalidenparkeerplaats.
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6.3.4

Het wegslepen en bewaren van voertuigen
overeenkomstig het bepaalde in de
Wegenverkeerswet en het Koninklijk Besluit van 12
augustus 1978 en overeenkomstig artikel 8 lid 3 van
de Verordening op de parkeerbelasting.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.5

Het verhuren van gemeentelijke parkeerplaatsen op
basis van vastgestelde tarieven.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.6

Het verlenen van toestemming tot tijdelijke plaatsing
van containers.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.7

Het aanwijzen van ambtenaren belast met de heffing B&W
of de invordering van de Parkeerbelasting.

directeur

6.3.8

Het toepassing geven aan artikel 63 van de
algemene wet inzake rijksbelastingen
(hardheidsclausule).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.9

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van
B&W
een belasting, als bedoeld in artikel 255, lid 5 van de
Gemeentewet.

directeur

afdelingshoofd

6.3.10

Het binnen de kaders van het door burgemeester en B&W
wethouders genomen aanwijzingsbesluit parkeren
aanwijzen van een nadere zonering binnen het
aangewezen gebied.

directeur

afdelingshoofd

6.3.11

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

directeur

bureauhoofden,
coördinatoren,
ondersteuners

B&W

Specifieke bepalingen/instructies

Toestemming wordt verleend in
onderlinge afstemming met
stadsontwikkeling.
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B&W

directeur

medewerkers
invordering,
medewerkers
parkeerregulering

6.3.12

Het doen van incidentele terugbetalingen tot een
bedrag van € 75,-.

A.

Algemeen plaatselijke verordening 1996

6.3.13

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het
innemen van een standplaats c.q. het uitstallen van
goederen/voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 116,
leden 1 en 7.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.14

Het verlenen van ontheffing van het verbod
voertuigen, voorwerpen etc. achter te laten op de
locatie van de standplaats nadat de
verkoopactiviteiten zijn beëindigd, zoals bedoeld in
artikel 117, lid 2.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.15

Het verlenen van ontheffing van het verbod zich met B&W
een motorvoertuig, een bromfiets of een paard te
bevinden in een aangewezen natuurgebied etc.,
zoals bedoeld in artikel 131, lid 5.

directeur

afdelingshoofd

6.3.16

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het
plaatsen of aanwezig hebben van voertuigen, zoals
bedoeld in artikel 93, lid 4.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.17

Het doen van een aanschrijving, waarbij een
bepaalde plaats wordt aangewezen, waarbij het
verboden is caravans e.d. te doen of laten plaatsen,
zoals bedoeld in artikel 96, lid 1, letter b.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies

Op de uitvoering van de incidentele
terugbetalingen vindt regelmatig controle
plaats door het bureauhoofd.
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6.3.18

Het verlenen van ontheffing van het verbod
caravans e.d. langer dan drie dagen te parkeren op
als zodanig aangewezen wegen of gebieden, zoals
bedoeld in artikel 96, lid 2.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.19

Het verlenen van ontheffing van het verbod
reclamevoertuigen te parkeren, zoals bedoeld in
artikel 97, lid 2.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.20

Het verlenen van ontheffing van het verbod grote
voertuigen te parkeren, zoals bedoeld in artikel 98,
lid 4.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.21

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het
rijden van een voertuig door groenvoorzieningen,
zoals bedoeld in artikel 101.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.22

Het aanhouden van de beslissing op een aanvraag
voor een standplaatsvergunning, zoals bedoeld in
artikel 116, lid 8 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 1996.

B&W

directeur

afdelingshoofd

B.

Kermissen

6.3.23

Het verpachten van het daartoe bestemde openbaar B&W
terrein ten behoeve van kermissen.

directeur

afdelingshoofd

6.3.24

Het nemen van beslissingen en maatregelen bij de
uitvoering, de begeleiding en de organisatie van
kermissen.

directeur

afdelingshoofd

B&W

Specifieke bepalingen/instructies
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C.

Marktverordening ’s-Hertogenbosch 1998

6.3.25

Het vaststellen van de inrichting van de markt
(artikel 4).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.26

Het verlenen van vergunning ten behoeve van het
innemen van ruimte met een voertuig op het
marktterrein of plaatsen van opstallen op het
marktterrein.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.27

Het bepalen van tijdstip omtrent aan- en afvoer van
goederen of waren ter markt (artikel 43).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.28

Het verlenen van ontheffing van het verbod de
standplaats te verlaten voor sluitingstijd van de
markt en een begin te maken met het inpakken van
verkoopartikelen voor sluitingstijd van de markt
verlenen (artikel 44).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.29

Het gelasten tot ogenblikkelijke verwijdering van de
markt (artikel 60).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.30

Het intrekken respectievelijk het schorsen van een
vergunning (artikel 61).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.31

Het toewijzen van dagplaatsen op de markt (artikel
22).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.32

Het aanwijzen van een terrein voor het plaatsen van
transportmiddelen (artikel 45, lid 3)

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.33

Afwijken van het in artikel 45, lid 1 genoemde
verbod inzake het parkeren van marktvoertuigen
(artikel 45, lid 2).

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies
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6.3.34

Het beoordelen of een standplaats steeds een goed
verzorgd aanzien heeft (artikel 48, lid 1).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.35

Het schorsen van het recht een standplaats in te
nemen gedurende een marktdag (artikel 48, lid 2)

B&W

directeur

marktmeester

6.3.36

Noteren op de lijst c.q. wijzigen van inschrijving op
de lijst van vaste standplaatshouders (artikelen 15
lid 2, 17, 23, 34 en 48 lid 2).

B&W

directeur

afdelingshoofd/
marktmeester

6.3.37

Inschrijving c.q. doorhalen van inschrijving op de
meeloperslijst (artikelen 20 en 24).

B&W

directeur

afdelingshoofd/
marktmeester

6.3.38

Inschrijving c.q. weigering daarvan of doorhalen
van inschrijving op de wachtlijst voor grote markten
(artikelen 13 en 25) resp. voor kleine markten
(artikel 30 en 37).

B&W

directeur

afdelingshoofd/
marktmeester

6.3.39

Het verlenen van vergunning voor het innemen van B&W
een vaste plaats op een grote markt (artikelen 11 en
15) resp. op een kleine markt (artikelen 28 en 32).

directeur

afdelingshoofd

6.3.40

Het toewijzen van een dagplaats (artikel 36).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.41

Het intrekken van de vergunning voor een vaste
standplaats op een grote markt (artikel 16 en 17)
resp. op een kleine markt (art. 33 en 34).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.42

Het intrekken van de vergunning op basis van artikel B&W
48, lid 2 (verzorging standplaats).

directeur

afdelingshoofd

6.3.43

Het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid, als
bedoeld in artikel 17, lid 5.

directeur

afdelingshoofd

B&W

Specifieke bepalingen/instructies
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6.3.44

Het inschrijven op de meeloperslijst (artikel 20), het
doorhalen van die naam op de meeloperslijst
(artikel 16 lid 1, sub a en b).

B&W

directeur

marktmeester

6.3.45

Het bepalen van de volgorde op de meeloperslijst
ingevolge artikel 21, indien dit plaatsvindt in
afwijking van artikel 21, lid 1, sub a

B&W

directeur

marktmeester

6.3.46

Wijziging van inschrijving op de lijst van vaste
standplaatshouders voor grote markten (artikel 16,
lid 1 sub b) resp. voor kleine markten (art. 33 lid 1
sub a en b).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.47

Het toewijzen van een andere dan de door de ouder
ingenomen standplaats ingevolge artikel 16, lid 2
(grote markten) en artikel 33, lid 2 (kleine markten).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.48

Het afwijken van bepaalde in artikel 17(grote
markten) en 34 (kleine markten) omtrent intrekking
van vergunning voor een vaste plaats.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.49

Het opleggen van een verbod, als bedoeld in artikel
8.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.50

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in de
artikelen 7, 14 lid 2 en 4, 18 lid 2 (grote markten)
31 lid 2 en 4, artikel 35 lid 2 (kleine markten).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.51

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld ingevolge
artikel 40 lid 3.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.52

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel 42 B&W
(vervanging).

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies
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6.3.53

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel
47, sub a en f.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.54

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel
49.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.55

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel
50.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.56

Het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel
57.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.57

Het aanwijzen van een geneeskundige ten behoeve
van een medische keuring (artikel 40).

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.58

Het vaststellen van nadere regels ten aanzien van
toewijzing van lotingplaatsen ingevolge artikel 38.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.59

Het toewijzen van lotingplaatsen per marktdag
(artikel 38).

B&W

directeur

marktmeester

D.

Bestuurlijke geldschulden en herstelsancties

6.3.60

Het beslissen omtrent het vaststellen van de
verplichting tot betaling, als bedoeld in artikel 4:88,
lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.61

Het beslissen omtrent het verlenen van uitstel van
betaling als bedoeld in artikel 4:94 Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.62

Het beslissen omtrent de vaststelling van de
verschuldigde wettelijke rente, zoals bedoeld in
artikel 4:99 Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies
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6.3.63

Het beslissen omtrent het invorderen bij
dwangbevel, als bedoeld in artikel 5:10 Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.64

Het beslissen omtrent het opleggen van een last
onder bestuursdwang, als bedoeld in artikel 125
Gemeentewet jo. artikel 5:21 e.v. Awb en het
daadwerkelijk wegnemen, beletten e.d. dan wel het
opleggen van een last onder dwangsom, als
bedoeld in artikel 5:32 van de Awb met betrekking
tot:
de uitvoering van het beleid “bestuursrechtelijk
handhaving afvalstoffen en andere overtredingen”
en “bestuursrechtelijke handhaving huisvuilzakken”
en in dit kader uitvaardigen en ondertekenen van
een dwangbevel, als bedoeld in artikelen 5:26 en
5:33 Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast

6.3.65

Het vaststellen van de verschuldigde kosten
vanwege het toepassen van bestuursdwang zoals
bedoeld in artikel 5:25, lid 6 van de Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast

6.3.66

Het in spoedeisende gevallen beslissen omtrent het B&W
toepassen van bestuursdwang zonder voorafgaande
last, als bedoeld in artikel 5:31 Awb.

directeur

afdelingshoofd

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast

6.3.67

Het beslissen op verzoeken om bestuursdwang toe
te passen, zoals bedoeld in artikel 5:31a Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast

6.3.68

Het beslissen op een verzoek van de overtreder om
de last onder dwangsom op te heffen, de looptijd
ervan voor een bepaalde termijn op te schorten of
de dwangsom te verminderen, zoals bedoeld in
artikel 5:34 Awb

B&W

directeur

afdelingshoofd

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast
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B&W

directeur

afdelingshoofd

6.3.69

Het beslissen omtrent de invordering van een
dwangsom, zoals bedoeld in artikel 5:37 Awb

6.4

Sport en Recreatie

6.4.1

Het geven van een opdracht door middel van een
opdrachtbon tot levering van goederen en diensten
tot een bedrag van € 1.000,-

B&W

directeur

bureauhoofden en
unitmanagers

6.4.2

Het verhuren of anderszins in gebruik geven van
B&W
gemeentelijke sportaccommodaties ten behoeve van
de sportuitoefening, de recreatie, dan wel
anderszins binnen vooraf vastgestelde tarieven en
standaardvoorwaarden.

directeur

afdelingshoofd en
bureauhoofd beheer en
exploitatie

6.4.3

Het aangaan van pachtovereenkomsten ter zake
van kantines/buffetten.

B&W

directeur

afdelingshoofd en
bureauhoofd beheer en
exploitatie

6.4.4

Het beslissen op verzoeken om subsidie passende
B&W
binnen het werkterrein van het organisatie onderdeel
overeenkomstig de grondslagen en criteria voor
subsidiëring, zoals deze zijn vastgesteld in
Algemene subsidieverordening, onderdeel Sport,
dan wel in staat van Inkomensoverdrachten in de
sector begrotingen.

directeur

afdelingshoofd

6.4.5

Het nemen van beslissingen, het werkterrein van de
afdeling betreffende, als bedoeld in de Algemene
Subsidieverordening.

directeur

afdelingshoofd

B&W

Specifieke bepalingen/instructies

College achteraf informeren over de
gevallen waarin dit mandaat is toegepast

Het submandaat geldt tot een pachtprijs
maximaal € 12.500,-.
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6.4.6

Het verstrekken van informatie over het gemeentelijk B&W
subsidiebeleid en subsidie-mogelijkheden (bij
verzoeken aan de raad).

directeur

afdelingshoofd

6.4.7

Het verstrekken van informatie over gesubsidieerde
instellingen aan derden.

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.4.8

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

B&W

directeur

afdelingshoofd

6.4.9

Het beslissen omtrent het verlenen van toestemming B&W
aan verenigingen voor het door hun leden buiten de
wettelijk toegestane periode in de nachtelijke uren te
laten vissen in gemeentelijk viswater"

directeur

afdelingshoofd

6.5

Afvalstoffendienst

6.5.1

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

B&W

directeur

bedrijfsleider,
hoofd bedrijfsbureau,
sectiehoofd,
beheerder werkplaats,
KAM- coördinator,
medewerker informatie

6.5.2

Inschrijving op bestekken voor de inzameling van
huishoudelijk afval in andere gemeenten in het
gebied dat globaal bepaald wordt door Eindhoven,
Tilburg, Dordrecht, Utrecht, Nijmegen en Venlo.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies

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

Er mag bij het verlenen van de
toestemming geen sprake zijn van
verstoring van de fauna en/of flora ter
plaatse en politie, wijkraad of
bestuursraad moet positief hebben
geadviseerd
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B&W

directeur

afdelingshoofd

6.5.3

Vaststelling basisprijzen voor bedrijfsmatige
dienstverlening door de Afvalstoffendienst, inclusief
de daarop van toepassing zijnde kortingen en/of
toeslagen.

6.6

Wijkmanagement Team

6.6.1

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

B&W

directeur

wijkmanagers,
gebiedsmanager

6.6.2

Accorderen van BIG-betalingen

B&W

directeur

wijkmanagers,
gebiedsmanager

6.7

Weener Groep

A.

Algemeen

6.7.1

Vaststelling van voorstellen, die vallen onder het het
advies- c.q. instemmingsrecht, als bedoeld in artikel
25 en 27 van de WOR,
- aan de Ondernemingsraad Weener Groep
ingeval er alleen consequenties aan verbonden
zijn voor de niet-ambtenaren of
- aan de Ondernemingsraad Weener Groep en
tegelijkertijd aan de Ondernemingsraad
Stadsbedrijven ingeval daaraan voor de
ambtenaren van de Weener Groep
consequenties verbonden zijn

B&W

de directie
van Stadsbedrijven

Specifieke bepalingen/instructies

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.

Het voorstel wordt ter voorlopige
vaststelling door het Managementteam
Weener Groep voorgelegd aan de
directie van Stadsbedrijven.
Na de vaststelling wordt het
voorgenomen besluit door de directeur
Weener Groep met een aanbiedingsbrief
voorgelegd aan de Ondernemingsraad
Weener Groep en, indien van
toepassing, tegelijkertijd door de
directeur Stadsbedrijven aan de
Ondernemingsraad Stadsbedrijven.
Na ontvangst van de reactie van de
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Ondernemingsra(a)d(en) legt de
directeur Stadsbedrijven het
voorgenomen besluit, ter definitieve
vaststelling, voor aan B&W.
6.7.2

Het binnen het budget en personeelsbestand van de B&W
Weener Groep aanbrengen van verschuivingen, die
het gevolg zijn van wijzigingen in de taakstelling en
het budget voor Bossche banen of als gevolg van
wijzigingen in het aanbod van werk en
mogelijkheden van personen voor Bossche banen.

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Submandaat is niet van toepassing in
gevallen omschreven in artikel 25 WOR.

B.

Wet sociale werkvoorziening

6.7.3

Het geven van opdrachten voor diagnose en extern
onderzoek

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de teammanager
AMSZ & Diagnose

Voor zover begroot

6.7.4

Het beheer van de WSW-wachtlijst als bedoeld in
art. 12 WSW en het nemen van besluiten tot het
afvoeren van geïndiceerde personen van de WSWwachtlijst en intrekking van de WSW-indicatie van
voor de WSW geïndiceerde personen.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de teammanager
AMSZ & Diagnose

Met inachtneming van de WSW en
daarop berustende besluiten en
verordeningen

6.7.5

Het vast- en bijstellen van individuele
ontwikkelingsplannen t.b.v. WSW-geïndiceerde
personen.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de teammanager
AMSZ & Diagnose

6.7.6

Het inkopen van activeringstrajecten en
externe scholing, voortvloeiend uit het
individuele ontwikkelingsplan.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

In overleg met inkoop en voor zover
begroot en conform jaarlijks vastgestelde
opleidingsplan
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6.7.7

Het aangaan en wijzigen van
arbeidsovereenkomsten als bedoeld in art. 2 WSW.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen en afspraken met de afdeling
AMSZ

6.7.8

Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten als
bedoeld in art. 6 WSW

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen en afspraken met de afdeling
AMSZ

6.7.9

Het nemen van besluiten tot het opleggen van
ordemaatregelen

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en Divisiemanagers
Bedrijven en Personele
Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen

6.7.10

Het nemen van besluiten tot het opleggen van
disciplinaire maatregelen alsmede ontslag op
staande voet

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen

6.7.11

De jaarlijkse beoordeling van medewerkers

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
bij onvoldoende en een
zeer goed, bij overige
beoordelingen de
divisiemanager
Personele Ontwikkeling

Op voorstel leidinggevende met
inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen

6.7.12

Het nemen van besluiten tot het toekennen van
gratificaties

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Op voorstel leidinggevende met
inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen
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6.7.13

Overige rechtspositionele besluiten en het voeren
van daarmee samenhangende correspondentie in
verband met de WSW-dienstbetrekking

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen

6.7.14

Het vaststellen en waarderen van
functiebeschrijvingen

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO Sociale Werkvoorziening en interne
protocollen

6.7.15

Het beslechten van geschillen die voortvloeien uit
de arbeidsverhouding.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Na advisering door de daartoe ingestelde
Klachten- en geschillencommissie op
grond van artikel 6 van de CAO Sociale
Werkvoorziening

6.7.16

Het toekennen en uitbetalen van loon en
onkostenvergoedingen aan werknemers met een
WSW-dienstbetrekking.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep Met inachtneming van het bepaalde in de
en de divisiemanager
CAO Sociale Werkvoorziening
Personele Ontwikkeling
en unitmanager,
teamleider en
afdelingshoofd voor
zover het betreft
toekenning en uitbetaling
van reiskostenvergoedingen

6.7.17

Het uitbrengen van detacheringsoffertes, het
aangaan, wijzigen en beëindigen van
detacheringsovereenkomsten met werkgevers

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

6.7.18

Het factureren en incasseren van
inleenvergoedingen en tegoeden, voortvloeiend
uit detacheringsovereenkomsten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelings-controller
/ hoofd FM

Vaststellen hoogte inleenvergoeding in
overleg met marketing
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6.7.19

Het toekennen en afwijzen van subsidieaanvragen
van werkgevers en werknemers die een
arbeidsovereenkomst aangaan als bedoeld in art. 7
WSW (begeleid werken).

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller/
hoofd FM van Weener
Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
subsidieverordening Begeleid Werken
van de gemeente ’s-Hertogenbosch en
afspraken met de afdeling AMSZ

6.7.20

Het vaststellen van interne bedrijfsprocessen,
protocollen, procedures en werkinstructies,
voorzover artikel 25 en 27 WOR hierop niet van
toepassing is.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
WSW en CAO SW

C.

Uitvoeringsbesluit in- en doorstroombanen

6.7.21

Het toekennen en afwijzen van vergoedingen voor
noodzakelijke loon- en scholingskosten en
stimuleringspremies op grond van het
uitvoeringsbesluit en de –uitvoeringsregeling In- en
doorstroombanen.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller/
hoofd FM van Weener
Groep

6.7.22

Het wijzigen en beëindigen van
subsidieovereenkomsten met werkgevers.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller/
hoofd FM van Weener
Groep

Met inachtneming van het bepaalde in
het uitvoeringsbesluit en de -regeling Inen Doorstroombanen van de gemeente
’s-Hertogenbosch

6.7.23

Het toekennen van voorschotten en opstellen van
eindafrekeningen ten behoeve van loon- en
scholingskosten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller
/ hoofd FM van Weener
Groep

Met inachtneming van het bepaalde in
het uitvoeringsbesluit en de -regeling Inen Doorstroombanen van de gemeente
’s-Hertogenbosch
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D.

Bestaande WIW-dienstbetrekkingen en overige
Bossche banen

6.7.24

Het vaststellen en bijstellen van individuele
ontwikkelingsplannen

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de teammanager
AMSZ & Diagnose

6.7.25

Het geven van opdrachten voor extern onderzoek en B&W
inkoop van opleidingen in verband met opstelling en
uitvoering van het individuele ontwikkelingsplan.

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

In overleg met inkoop en voor zover
begroot en conform jaarlijks vastgestelde
opleidingsplan

6.7.26

Het aangaan en wijzigen van WIWarbeidsovereenkomsten

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en divisie-manager
Personele Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.27

Het beëindigen van WIW-arbeidsovereenkomsten

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.28

Het nemen van besluiten tot het opleggen van
ordemaatregelen

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en divisie-managers
Bedrijven en Personele
Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.29

Het nemen van besluiten tot het opleggen van
disciplinaire maatregelen waaronder ontslag op
staande voet

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.30

De jaarlijkse beoordeling van medewerkers

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
bij onvoldoende en een
zeer goed, bij overige
beoordelingen de
divisiemanager
Personele Ontwikkeling

Op voorstel leidinggevende en met
inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen
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6.7.31

Het nemen van besluiten tot het toekennen van
gratificaties

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Op voorstel leidinggevende en met
inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.32

Overige rechtspositionele besluiten en het voeren
van daarmee samenhangende correspondentie in
verband met de WIW-dienstbetrekkingen.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW en interne protocollen

6.7.33

Het beslechten van geschillen die voortvloeien uit
de arbeidsverhouding.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Na advies van de daartoe ingestelde
klachten- en geschillencommissie

6.7.34

Het toekennen en uitbetalen van loon en
onkostenvergoedingen aan werknemers met een
WIW-dienstbetrekking.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep Met inachtneming van het bepaalde in de
en de divisiemanager
CAO WIW
Personele Ontwikkeling
en Unitmanager,
teamleider en
afdelingshoofd voor
zover het betreft
toekenning en uitbetaling
van reiskostenvergoedingen

6.7.35

Het uitbrengen van detacheringsoffertes, het
aangaan, wijzigen en beëindigen van
detacheringsovereenkomsten met werkgevers

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de divisiemanager
Personele Ontwikkeling

6.7.36

Het factureren en incasseren van
inleenvergoedingen en tegoeden, voortvloeiend
uit detacheringsovereenkomsten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller/
hoofd FM van Weener
Groep

Vaststellen hoogte inleenvergoeding in
overleg met marketing
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6.7.37

Het vaststellen van interne bedrijfsprocessen,
protocollen, procedures en werkinstructies
voorzover artikel 25 en 27 WOR hierop niet van
toepassing is.

Met inachtneming van het bepaalde in de
CAO WIW

E.

Productie en dienstverlening

6.7.38

Inkoop van goederen, materialen en
diensten bij derden, alsmede het doen van
betalingen aan leveranciers, in verband met
uitvoering van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep In overleg met inkoop en voor zover
tot € 50.000,- per
begroot en conform
opdracht,
aanbestedingsregels.
divisiemanagers tot €
25.000,- per opdracht en
unitmanagers/
teamleiders en hoofd
facilitair management tot
€ 10.000,- per opdracht;
werkleider A en hoofd
bedrijfsbureau tot
€ 1.500,- per opdracht;
hoofd bedrijfsbureau tot
€ 1.500,- en werkleider A
en werkleider B catering
tot € 1.500,- per
opdracht. Uitvoerder tot
€ 200,- per
kalendermaand.

6.7.39

Aansprakelijkheidstelling van leveranciers ingeval
van niet nakoming van gemaakte afspraken.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
tot € 50.000,- per geval
en divisiemanagers tot €
25.000,- per geval
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6.7.40

Het aannemen van werk, uitbrengen van offertes
c.q. acceptatie orders van opdrachtgevers in
verband met de uitvoering van de reguliere
bedrijfsactiviteiten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
tot € 100.000,- per
opdracht, divisiemanagers tot € 50.000,en unitmanagers tot
€ 25.000,-

In overleg met marketing en binnen de
daarvoor in het bedrijfsplan
aangegeven kaders.

6.7.41

Facturering en incassering van vergoedingen.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller
/ hoofd FM

Geschiedt op basis van uitgevoerde
orders en/of verrichte diensten

6.7.42

Aangaan, wijzigen en beëindigen van
overeenkomsten met opdrachtgevers en
leveranciers in verband met de uitvoering van de
reguliere bedrijfsactiviteiten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
tot € 50.000,- en
divisiemanagers tot
€ 25.000,Unitmanagers/ teamleiders en hoofd facilitair
management tot €
5.000,-

Ten behoeve van de reguliere
bedrijfsvoering en binnen de daarvoor in
het bedrijfsplan aangegeven kaders

6.7.43

Vaststellen van werktijden voor individueel
personeel

B&W

directeur
Stadsbedrijven

Conform werktijdenregeling

6.7.44

Afhandeling van klachten en schadeclaims van
opdrachtgevers en leveranciers.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en divisiemanagers/
unitmanagers en
teamleiders
directeur Weener Groep

6.7.45

Inhuren van arbeidskrachten op uitzend- en
detacheringsbasis voor uitvoering van de
reguliere bedrijfsactiviteiten.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

Voor zover begroot binnen de kaders van
het personeelsbeleid

Conform interne klachtenprocedure
Weener Groep
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6.7.46

Vaststellen bedrijfsplannen voor de divisies en units. B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

6.7.47

Vaststellen van interne bedrijfsprocessen,
procedures en werkinstructies.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep

6.7.48

Opstellen en evalueren van de jaarlijkse
begroting en het financieel jaarverslag van Weener
Groep.

B&W

directeur
Stadsbedrijven

directeur Weener Groep
en de afdelingscontroller
/ hoofd FM van Weener
Groep

Specifieke bepalingen/instructies

