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HOOFDSTUK 4: CULTUUR, WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN
4.1

Arbeidsmarkt en Sociale Zaken

4.1.1

Het beslissen op aanvragen tot bijstand en
aanpassing van reeds verleende bijstand aan
gewijzigde omstandigheden ter uitvoering van de
Wet werk en bijstand, Wet investeren in
jongeren, en de beleidsregels bijzondere
bijstand.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Medewerker
uitkeringen
Zorgvoorzieningen
Medewerker
uitkeringen inkomen.

4.1.2

Het beslissen tot het voeren van verhaal in rechte B&W
in het kader van de Wet investeren in jongeren
en Wet Werk en Bijstand (WWB)

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.3

Het beslissen op aanvragen tot uitkering
B&W
ingevolge de Wet Inkomensvoorziening Oudere
en Gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze
Werknemers en aanpassing van reeds verleende
uitkering aan gewijzigde omstandigheden.

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Medewerker
uitkeringen inkomen.

Het submandaat voor medewerker uitkeringen
inkomen geldt alleen voor niet complexe
aanvragen en aanpassingen.

4.1.4

Het beslissen op aanvragen tot uitkering
ingevolge het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen en de Wet Inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen en aanpassing van reeds
verleende uitkering aan gewijzigde
omstandigheden.

directeur

Casemanager
zelfstandigen
Medewerker
uitkeringen inkomen.

Het submandaat voor medewerker uitkeringen
inkomen geldt alleen voor niet complexe
aanvragen en aanpassingen.

B&W

Het submandaat voor medewerker uitkeringen
inkomen en zorgvoorzieningen geldt niet voor
complexe aanvragen en aanpassingen.
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4.1.5

Het beslissen tot ambtshalve bijstelling van
toegekende uitkeringen.

B&W

directeur

Teammanagers
Werk / Inkomen /
Zorg

4.1.6

Het beslissen op verzoeken om voorschotten van B&W
cliënten.

directeur

Contactbeheerders
Inkomen en zorg en
Werk
Casemanager
zelfstandigen

4.1.7

Het beslissen op aanvragen tot bijstand en
B&W
aanpassen van reeds verleende bijstand aan
gewijzigde omstandigheden ter uitvoering van het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

directeur

Casemanager
zelfstandigen

Bij aanvraag voor krediet > € 10.000,= is
advies van het IMK verplicht.
Het tekenen van de kredietovereenkomst is
voorbehouden aan de manager uitvoering
werk.

4.1.8

Het beslissen op aanvragen voor leningen.

B&W

directeur

Schuldregelaar/
kredietadviseur
AMSZ

Deze bevoegdheid geldt slechts voor
verstrekkingen tot een maximum van
€ 17.500,-. Submandaat geldt voor
verstrekkingen tot een maximum van
€ 10.000,-.

4.1.9

Het beslissen op aanvragen voor schuldregeling.

B&W

Directeur

Casemanager
Schuldhulpverlening
AMSZ

4.1.10

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

B&W

directeur

Medewerker
administratie team
Schuldhulpverlening

4.1.11

Het doen van aangifte bij misbruik/
zekerheidsfraude.

B&W

directeur

Teammanager
Handhaving
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4.1.12

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

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Medewerkers
uitkeringen
Zorgvoorzieningen
Consulent WMO
loket

4.1.13

Het beslissen op aanvragen om premie in het
kader van de Beleidsregels werk Wwb gemeente
‘s-Hertogenbosch.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Casemanager
zelfstandigen

4.1.14

Het beslissen tot het opleggen dan wel afzien
van een maatregel, alsmede tot (afzien van)
terugvordering van uitkering in het kader van de
Verordening Inkomen Wet werk en bijstand, de
Verordening Werk Wet werk en bijstand, de
Verordening individuele verstrekkingen WMO
gemeente ’s-Hertogenbosch, beleidsregels
bijzondere bijstand en minimaplusbeleid.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Casemanager
zelfstandigen
Casemanagers
teams Werk

Specifieke bepalingen/instructies

Het submandaat voor de medewerker
uitkeringen Zorgvoorzieningen geldt voor
zover het standaardvoorzieningen betreft.
Het submandaat voor de consulent WMO
loket geldt voor aanvragen:
- rolstoel incidenteel gebruik;
- standaard scootmobiel;
- douchestoel, toiletstoel, toiletverhoger en
badplank;
- huishoudelijke hulp tot en met 3 uur.
Het submandaat voor contractbeheerders
geldt voor woningaanpassingen (inclusief
eventuele bijkomende voorzieningen) tot een
maximum van € 20.420,-. Daarboven is het
submandaat voorbehouden aan de
teammanager Werk/Inkomen/Zorg.
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4.1.15

Het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet Werk
en Inkomensvoorziening kunstenaars alsmede het
ambtshalve bijstellen van de toegekende uitkeringen.

B&W

directeur

Casemanager
zelfstandigen

4.1.16

Het afgeven van de beschikking op basis van de wet
ReïntegratiE Arbeidsgehandicapten waarbij wordt
vastgesteld dat de werkzoekende tot de doelgroep
van de wet behoort.

B&W

directeur

Casemanagers
teams Werk

4.1.17

Het beslissen omtrent het terugvorderen en verhaal
van uitkeringen en het afzien van terugvordering op
basis van
A. de Wet werk en bijstand (WWB) ,
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
B. Wet werk en inkomen kunstenaars en
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
C. Wet Investeren in jongeren (WIJ)

B&W

directeur

Onderdeel A en C:
Contractbeheerders
AMSZ
Onderdeel B:
Casemanager
zelfstandigen

4.1.18

Het beslissen omtrent het uitvaardigen van een
dwangbevel, als bedoeld in artikel 60, lid 2 van de
Wet werk en bijstand (WWB)

B&W

directeur

Contractbeheerders
en Medewerker
incasso

4.1.19

Het beslissen tot het afzien van verdere terugboeking
en afboeking op basis van de WWB, IOAW, IOAZ,
WWik, WVG, WMO, WIJ, beleidsregels bijzondere
bijstand en vorderingen van de Kredietbank.

B&W

directeur

Tot € 4.500,=
Voor bedragen boven € 4.500,= moet tevens
teammanagers
de afdelingscontroller tekenen.
Werk / Inkomen /
Zie ook mandaat 1.4.4
Zorg AMSZ en SHV.
Van € 4.500,= tot
€ 10.000,=
afdelingshoofd.
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4.1.20

Het beslissen op aanvragen voor
B&W
langdurigheidstoeslag op basis van de Wet Werk en
Bijstand en de verordening langdurigheidstoeslag Wet
Werk en Bijstand.

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Medewerkers
uitkeringen
Zorgvoorzieningen

4.1.21

Het beslissen op aanvragen voor tegemoetkoming in
de kosten van kinderopvang.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.22

Het verstrekken van opdracht tot bemiddeling voor het B&W
tot stand brengen van de kinderopvang.

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.23

Het sluiten van bruikleenovereenkomsten met klanten
waaraan rolstoelvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen dan wel woonvoorzieningen
zijn toegekend.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ
Functionaris van de
zorgleverancier

De bevoegdheid geldt alleen voor de
zorgleveranciers die door de gemeente zijn
gecontracteerd om hulpmiddelen in bruikleen
te verstrekken, gedurende de looptijd van het
contract.

4.1.24

Het beslissen op verzoeken om loonkostensubsidie
B&W
als onderdeel van de WerkBeurs, zoals opgenomen in
de Verordening Werk Wet Werk en bijstand.

directeur

Functionaris van de
bemiddelingsorganisatie die
bevoegd is het
contract met de
gemeente te
ondertekenen.

De bevoegdheid geldt alleen voor
bemiddelingsorganisaties die door de
gemeente zijn gecontracteerd voor de
uitvoering van re-integratiewerkzaamheden
op grond van de Wet werk en bijstand,
gedurende de looptijd van het contract.

4.1.25

Het beslissen op aanvragen voor een leerwerkaanbod B&W
in het kader van de Wet investeren in jongeren (Wij).

directeur

Casemanagers
teams Werk

4.1.26

Het beslissen tot opschorten, herzien, intrekken en
B&W
uitsluiten van een leerwerkaanbod in het kader van de
WIJ

directeur

Casemanagers
Teams Werk
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4.1.27

Vaststellen van het recht op inkomensvoorziening in
het kader van de WIJ.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.28

Het beslissen tot het verlagen van de toegekende
inkomensvoorziening in het kader van de WIJ.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.29

Het beslissen tot opschorten, herzien of intrekken van
het recht op inkomensvoorziening in het kader van de
WIJ.

B&W

directeur

Contractbeheerders
AMSZ

4.1.30

Het beslissen op aanvragen in het kader van het
noodfonds

B&W

directeur

WMO-consulenten

4.1.31

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

directeur

WMO-consulenten

4.2

Onderwijs

4.2.1

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

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

4.2.2

Het aanvragen van (voorschotten op de)
rijksvergoeding.

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

4.2.8

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

B&W

directeur

teamcoördinator
Jeugd en Onderwijs

4.2.9

Het afwijken van bepalingen van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente 's-Hertogenbosch 2009

B&W

Directeur

teamcoördinator
Jeugd en Onderwijs

Specifieke bepalingen/instructies

In acht nemen artikel 29 van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente
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's-Hertogenbosch 2009.

4.2.10

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

B&W

directeur

leerplichtambtenaar

4.2.11

Het verlenen van goedkeuring voor vervangende
B&W
leerplicht volgens artikel 3a van de leerplichtwet 1969.

directeur

leerplichtambtenaar

4.2.12

Het verlenen van goedkeuring voor vervangende
B&W
leerplicht volgens artikel 3b van de leerplichtwet 1969.

directeur

leerplichtambtenaar

4.2.13

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

4.2.14

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

teammanager Jeugd
en Onderwijs

4.2.15

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

B&W

directeur

teammanager Jeugd De beslisbevoegdheid voor wat betreft
en Onderwijs
aanvragen met een spoedeisend karakter blijft
voorbehouden aan B&W.

4.2.16

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

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

4.2.17

Het inschrijven, wijzigen en verwijderen van het
B&W
kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening
voor gastouderopvang in het Landelijk Register

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

Het hoofd de bevoegdheid aan medewerkers
van de afdeling Jeugd en Onderwijs
submandateren.
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Kinderopvang als bedoeld in Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
4.2.18

Het geven van aanwijzingen op grond van artikel 65
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

beleidsmedewerker
Jeugd en Onderwijs

4.2.19

Het besluiten tot het verlengen van de
geldigheidsduur van het gegeven bevel op grond van
artikel 65 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

4.2.20

Het verbieden de voortzetting van de exploitatie van
een kindercentrum of gastouderbureau op grond van
artikel 66 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

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

4.2.21

Het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van
artikel 72 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

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

4.2.22

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

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs
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4.3.

Subsidies

4.3.1

Het beslissen op verzoeken om subsidie passende
binnen het werkterrein van het organisatieonderdeel
overeenkomstig de grondslagen en criteria voor
subsidiëring, zoals deze zijn vastgesteld in het
bijzondere gedeelte van de Algemene
Subsidieverordening, dan wel in de staat van
Inkomensoverdrachten in de sector begrotingen.

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken en
Jeugd en Onderwijs

4.3.2

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

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken en
Jeugd en Onderwijs

4.3.3

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

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken en
Jeugd en Onderwijs

4.3.4

Het verstrekken van informatie over gesubsidieerde
instelling aan derden.

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken en
Jeugd en Onderwijs

4.3.5

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

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken en
Jeugd en Onderwijs

Specifieke bepalingen/instructies

Het mandaat blijft beperkt tot verstrekken van
in principe openbaar toegankelijke informatie.
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4.3.6

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

B&W

directeur

hoofden afdelingen
Welzijn, Cultuur,
Arbeidsmarkt en
Sociale Zaken,
Jeugd en Onderwijs
en Regie
Arbeidsmarktbeleid

4.3.7

Het beslissen op verzoeken om subsidie op grond van B&W
de Subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven

directeur

hoofd afdeling
Welzijn

4.3.8

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

4.4

Welzijn

4.4.1

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet
Inburgering

B&W

directeur

Contractbeheerders
Casemanagers
van het bureau
Dienstverlening
Inburgering en
Educatie

4.4.2

Het aangaan van contracten met aanbieders voor de B&W
uitvoering van het Persoonlijk Inburgeringsbudget van
een specifiek trajectplan

Directeur

Casemanagers van
het bureau
Dienstverlening
Inburgering en
Educatie

Specifieke bepalingen/instructies

Het mandaat is gelimiteerd tot het maximale
toegestane bedrag van het Persoonlijk
Inburgeringsbudget
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4.5

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s)

4.5.1

Het aangaan van bruikleenovereenkomsten ter zake
van BKR-werken.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.5.2

Het sluiten van overeenkomsten m.b.t. het onderhoud
en het beheer van het museum en museale
voorwerpen.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.5.3

Het sluiten van koopovereenkomsten en
bruikleenovereenkomsten ter zake van museale
voorwerpen van derden.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.5.4

Het sluiten van bruikleenovereenkomsten ter zake van B&W
eigen museale voorwerpen met derden.

directeur

hoofd SM’s

4.5.5

Het aanvaarden van schenkingen van de Stichting
Vrienden Museum Het Kruithuis.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.5.6

De uitvoering kunstopdrachten seriële keramiek.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.5.7

Het aankopen van kunstvoorwerpen ten behoeve van
uitleen.

B&W

directeur

hoofd SM’s

4.6

Maatschappelijk Vastgoed

4.6.1

Het aangaan van contracten, het verlijden van
(notariële) akten en dergelijke ter vastlegging c.q.
afwikkeling van door of namens het bestuur genomen
besluiten.

Burg.

directeur

afdelingshoofd en
door deze nader
aan te wijzen
personen

Specifieke bepalingen/instructies

De museale voorwerpen die in het Stadhuis
zijn ondergebracht zijn uitgezonderd.

De museale voorwerpen die in het Stadhuis
zijn ondergebracht zijn uitgezonderd.

-

-

Voorzover het hierbij om het uitzetten van
leningen of garanties gaat, ligt het
mandaat bij de directeur FIB, m.u.v. de in
de volgende hoofdstukken genoemde
leningen of garanties.
Het submandaat geldt niet voor
Stadsbedrijven.
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4.6.2

De uitvoering van de begroting (onderdelen).

B&W

directeur

de door de directeur De uitvoering van de begroting of het doen
aangewezen
van de investering dient te geschieden binnen
budgethouders
de door het bestuur goedgekeurde budgetten.
De directeur heeft te allen tijde een actueel
overzicht van budgethouders voorhanden.
E.e.a. met inachtneming van interne
richtlijnen.
Het aangaan van verplichtingen dient altijd
schriftelijk te geschieden en behoeft de
instemming van het afdelingshoofd resp. de
sectordirecteur.
Het submandaat bij (extern gerichte)
bestelopdrachten geldt tot een maximum van
€ 25.000,- exclusief BTW.

4.6.3

Het bepalen van de wijze van aanbesteding voor het
plaatsen van opdrachten tot uitvoering van werken en
de levering van producten en diensten t.b.v. de
gemeente.

B&W

directeur

alle afdelingshoofden tot
maximaal
€ 50.000,- (excl.
BTW).

4.6.4

Het opdragen van de uitvoering van werken en
leveringen.

B&W

Mandaat

Versie: wijziging 17 januari 2012

directeur

Submandaat

1. alle
afdelingshoofden en
de divisiemanagers
Weener
Groep, tot

Specifieke bepalingen/instructies

a. Deze bevoegdheid geldt slechts voor
werken, diensten en leveringen, waarvan
de waarde niet meer bedraagt dan
€ 125.000,00 (excl. BTW).
b. De keuze van de bestedingsvorm van
producten moet worden gebaseerd op het
actuele, door burgemeester en
wethouders vastgestelde, Protocol
Aanbesteden.
c. De van toepassing zijnde Europese
regelgeving moet worden gevolgd.

Deze mandatering geschiedt onder de
voorwaarde, dat:
a. alle op grond van publiekrechtelijke
regelingen benodigde vergunningen en
goedkeuringen zijn verkregen;
b. er geen privaatrechtelijke belemmeringen
zijn;
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orgaan

Mandaat

Versie: wijziging 17 januari 2012
Submandaat

maximaal
€ 25.000,(excl. BTW)
2. bureauhoofd
en afdeling
Sport en
Recreatie, tot
maximaal
€ 7.500,(excl. BTW),
voor de
levering van
goederen en
diensten

4.6.5

Het voor de gemeente aanvragen van subsidie bij
andere overheden en instellingen.

B&W

directeur

afdelingshoofd

4.6.6

Het afdoen van de procedure eigendomsoverdracht van schoolgebouwen bij blijvende
ingebruikstelling.

B&W

directeur

hoofd Jeugd en
Onderwijs

4.6.7

Het verhuren van leegstaande lokalen van scholen B&W
en het stellen van gebruiksregels

directeur

teammanager
Jeugd en
Onderwijs

4.6.8

Het vaststellen en uitvoeren van procedures bij
scholenbouw, na de principebeslissing t.a.v:
- bepaling van de terreingrootte;

directeur

teammanager
Jeugd en
Onderwijs

B&W

Specifieke bepalingen/instructies

c.

in geval van subsidieverstrekking aan alle
daarmee in verband staande voorwaarden is
voldaan;
d. de wijze van aanbesteding heeft
plaatsgevonden conform de vastgestelde
richtlijnen;
e. de aanneemsom waarvoor het werk of de
levering wordt gegund lager ligt dan 110 %
van de door de gemeente gemaakte
besteksbegroting met dien verstande dat de
aanneemsom of de levering wordt gegund
niet leidt tot overschrijding van het door de
raad beschikbaar gestelde krediet;
f. elk half jaar moet verslaglegging en
verantwoording aan burgemeester en
wethouders plaatsvinden van alle in die
periode gegeven opdrachten voor resp. de
uitvoering van werken en voor levering van
producten en diensten met een geraamd
bedrag van € 50.000,- (excl. BTW) en hoger.

In acht nemen van ministeriële richtlijnen en
goedgekeurd advies onderwijsinspectie.
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Mandaat

Versie: wijziging 17 januari 2012
Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

beslissen omtrent de architect en de adviseur
voor de technische installaties;
beslissen omtrent de goedkeuring van
schetsen definitieve plannen met
kostenbegroting voor de bouw
beslissen omtrent aanbesteding en gunning
van de bouw c.q. onderdelen daarvan:
beslissen omtrent de goedkeuring van meer
en/of minderwerk en de besteding van de in de
kostenbegrotingen opgenomen stelposten

4.6.9

Het bestemmen van onrendabele bulkkredieten
B&W
t.b.v. het verbouwen c.q. aanpassen van
gemeentelijke gebouwen met een sociaal-culturele
bestemming.

directeur

teammanager
Jeugd en
Onderwijs

Met inbegrip van de in het raadsbesluit vermelde
voorwaarden. Tot een maximum van € 5.000,per verbouwing/aanpassing.

4.6.10

Het vaststellen en uitvoeren van procedures bij
B&W
(ver)bouw(ing) van sociaal culturele c.q. culturele
accommodaties t.a.v.:
- bepaling van de terreingrootte;
- beslissen omtrent de architect en de adviseur
voor de technische installaties;
- beslissen omtrent de goedkeuring van schets;
- en definitieve plannen met kostenbegroting
voor de bouw;
- beslissen omtrent aanbesteding en gunning
van de bouw c.q. onderdelen daarvan;
- beslissen omtrent de goedkeuring van meeren/of minderwerk en de besteding van de in de
kostenbegrotingen opgenomen stelposten.

directeur

teammanager
Jeugd en
Onderwijs

Wat betreft meerwerk (waarvoor in het werk geen
post voor onvoorziene uitgaven opgenomen is
c.q. geen dekking gevonden kan worden) groter
dan € 5.000,- is overeenstemming nodig van de
sectorcontroller en het hoofd Ingenieursbureau.
Zie wat betreft aanbesteding tevens de in
hoofdstuk 1 genoemde voorwaarden.

4.6.11

B&W
Het geven van een opdracht tot levering van
goederen en diensten tot een bedrag van € 1.000,-

directeur

opzichters,
tekenaars en
projectleiders
dan wel

Submandaat geldt alleen voor de specifiek aan
betrokkenen toegewezen projecten.
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Mandaat

Versie: wijziging 17 januari 2012
Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

teamleiders.
4.6.12

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

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

