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C. BEVOEGDHEIDSUITOEFENING GRIFFIER
1
Omschrijving bevoegdheid

2
Bestuursorgaan

3
Mandaat (md)
Machtiging (mg)
Volmacht (vm)

4
Bevoegde functionaris
(art. 3, lid 1, sub b,
voorschriften MMV-besluit)

5
6
Instructies als bedoeld in Ondermandaat (omd)
artikel 10:6 Awb
Ondermachtiging (omg)
Ondervolmacht (ovm)
(art. 3, lid 1, sub c, voorschriften MMV-besluit)

1.
1.1

Algemeen
Voldoen aan voorschriften van rijks- en
provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare
regelingen (inzenden declaraties, jaarverslagen,
accountantsrapporten, gereedmeldingen e.d.).

1.2

Alle handelingen in het kader van de
voorbereiding van door het bestuursorgaan te
nemen besluiten.
Beantwoording van verzoeken om
informatie/deelneming aan enquêtes e.d.
Verstrekken van informatie als bedoeld in de Wet
openbaarheid van bestuur betreffende
aangelegenheden, waarvan de voorbereiding,
c.q. uitvoering aan het betreffende
dienstonderdeel is opgedragen.
Uitnodigingen voor bijeenkomsten, hoorzittingen
e.d.
Treffen van maatregelen ter invordering van
achterstallige betalingen aan de gemeente.

1.3
1.4

1.5
1.6
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1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen,
waarvan de kennisneming behoort tot de
bevoegdheid van de kantonrechter.
Besluiten tot voeging als beledigde partij als
bedoeld in art. 332 Wetboek van Strafvordering.
Verstrekken van gunningen voor onder toezicht
van het betreffende organisatieonderdeel uit te
voeren werken.
Vertegenwoordigen van de gemeente inzake alle
buitengerechtelijke rechtshandelingen, voor zover
betrekking hebbend op aangelegenheden,
waarvan de uitvoering aan het betreffende
organisatieonderdeel is opgedragen.
Het uitnodigen voor hoorzittingen alsmede het
horen i.h.k.v. bezwaar- of
beroepschriftenprocedures in gevallen waarin het
horen niet is opgedragen aan een commissie als
bedoeld in de artikelen 7:13 en 7:19 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden.
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Ambtelijk secretaris van de Delftse
rekenkamer vzv het de Delftse
rekenkamer betreft en met inachtneming
van instructies van de penningmeester
van de Delftse rekenkamer.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Het besluiten tot en het aangaan van
overeenkomsten betrekking hebbend op de
reguliere bedrijfsvoering van de gemeente,
respectievelijk het betreffende organisatieonderdeel, voor zover daartoe reeds een
toereikend bedrag op de begroting is
opgenomen.
Het voeren van aanbestedingsprocedures en het
aanbesteden van werken, leveringen en diensten
op nationaal, Europees of enig ander niveau.
Het instellen van bezwaar, beroep, hoger beroep
of het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening te treffen.
Het aanhangig maken van een bodemprocedure
alsmede het instellen van hoger beroep en
cassatie.
Het indienen van een verzoek bij de
voorzieningenrechter een voorlopige voorziening
op te heffen of te wijzigen (art. 8:87 lid 2 Awb).
Het indienen van een verzoek bij de rechtbank
een onherroepelijk geworden uitspraak te herzien
(art. 8:88 lid 1 Awb).
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1.19

Het naar voren brengen van zienswijzen of
bedenkingen voorzover daartoe ingevolge
wettelijk voorschrift voor de gemeente of het
gemeentebestuur de mogelijkheid bestaat.
Het nemen van besluiten in het kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens en het melden
van gegevensverwerkingen bij het College
bescherming persoonsgegevens.
het nemen van besluiten op verzoeken om
schadevergoeding (zelfstandig schadebesluit)
het beslissen omtrent klachten als bedoeld in
hoofdstuk 9 Awb
Het aanvragen van subsidies bij andere
overheden.
Financiën
Het beschikken over budgetten en het aangaan
van financiele verplichtingen en rechten,
voorzover daartoe reeds een toereikend bedrag
op de begroting is opgenomen
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2.2

Het betaalbaar/invorderbaar stellen van
ingekomen facturen
Voor leveringen en diensten
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2.3

Het betalen en invorderen van facturen

college, burg.

vm

griffier

idem

1.20

1.21
1.22
1.23
2.
2.1

Ambtelijk secretaris van de Delftse
rekenkamer vzv het de Delftse
rekenkamer betreft en met inachtneming
van instructies van de penningmeester
van de Delftse rekenkamer
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van instructies van de penningmeester
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van instructies van de penningmeester
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