I

de gemeentesecretaris

nr

artikel

regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

sec.1

74

Het verstrekken van informatie aan het CBS

sec.2

Besluit begroting en
verantwoording provincies
en gemeenten
CAR/UWO

sec.3

Arbeidsomstandighedenwet

sec.4

sec.5

27

Wet gemeenschappelijke
regelingen

Ondermandaat

B&W

Mandaat
Volmacht
Machtiging
machtiging

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond
van de CAR/UWO en de op basis daarvan
vastgestelde regelingen met uitzondering van:
a. besluiten tot benoemingen/aanstellingen en
besluiten tot het aangaan van arbeidscontracten
vanaf het niveau van afdelingshoofd
b. besluiten tot eervol ontslag of tot het beëindigen
van arbeidscontracten vanaf het niveau van
afdelingshoofd;
c. ontslag verlenen:
- i.v.m. reorganisatie (8:4)
- i.v.m. arbeidsongeschiktheid (8:5),
- i.v.m. onbekwaamheid of ongeschiktheid (8:6),
- i.v.m. overige ontslaggronden (8:7, 8:8 en 8:9)
- als disciplinaire straf (8:13);
d. beslissen over een schorsing(8:15:1, lid 1);
e. beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen
verklaren van wachtgeld (10:22, lid 1);
f. beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen
verklaren van de uitkering (11:26, lid 1);
g. een ambtenaar verplichten een andere
betrekking te aanvaarden respectievelijk tijdelijk
andere werkzaamheden te verrichten of tijdelijk
een andere betrekking waar te nemen
(15:1:10, lid 1 en 15:1:10, lid 2 onder a);
h. disciplinaire straffen opleggen (16:1:2, lid 1);
i. herplaatsingsbesluiten nemen.
j. uitvoeren van de rechtspositieregeling
vrijwilligers brandweer (hoofdstuk 19).
k. beslissen over het verlenen van buitengewoon
verlof (6:4:5)
De volledige uitvoering van de Arbowet, vervullen
taken werkgever
Het bijhouden van het register

B&W

Machtiging

-

B&W

-

B&W

Mandaat
Machtiging
Machtiging

Alle in dit register aan afdelingshoofden
opgedragen bevoegdheden

B/B&W/
raad

Machtiging
Volmacht

1

-

medewerkers
cluster Juridische
Zaken
-

voorwaarden

nr

artikel

regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

2

Mandaat
Volmacht
Machtiging
Mandaat

Ondermandaat

voorwaarden

II
nr

de afdelingshoofden
Artikel
Regeling

AH 1

AH 2

Algemene wet
bestuursrecht
Algemene wet
bestuursrecht
Algemene wet
bestuursrecht

Omschrijving bevoegdheid

bestuursorgaan

Machtiging
Volmacht
Mandaat
Machtiging

Ondermandaat

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter
voorbereiding of uitvoering van privaatrechtelijke of
bestuursrechtelijke besluiten
Ter inzage leggen en verstrekken van (kopieën) van
(ontwerp)besluiten , zoeken om vergunning of
ontheffing, verslagen, nota’s en andere stukken
Belanghebbende in de gelegenheid stellen mondeling
of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen
Horen van aanvrager, geadresseerde en derdenbelanghebbenden
Doorzenden van stukken die verkeerd zijn
geadresseerd of tot behandeling waarvan kennelijk
een ander bestuursorgaan bevoegd is
Vaststellen van formulieren voor het indienen van
aanvragen en het verstrekken van gegevens
besluiten een aanvraag niet te behandelen

B/B&W/
raad
B/B & w

Machtiging

alle medewekers

B/B&W

Machtiging

alle medewerkers

B/B&W

Machtiging

alle medewerkers

B/B&W

Machtiging

alle medewerkers

B/B&W

Machtiging

-

B/B&W

Machtiging

alle medewerkers

Ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding
en uitvoering van beslissingen van de raad

B&W

Machtiging

alle medewerkers

alle medewerkers

AH 3

Afd. 3.4 Awb

AH 4

4.7 t/m 4.9

AH 5

2:3 en 6:15

AH 6

4:4

AH 7

4:5

AH 8

160 lid 1 onder b

AH 9

160, lid 1 onder
e
en
171, lid 1

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die
een financiële verplichting voor de gemeente
inhouden tot een maximum van € 100.000 voor
diensten/leveringen en € 350.000 voor werken en het
ondertekenen van deze overeenkomsten

B/B&W

Machtiging
Volmacht

Subbudgethouder: tot
€ 2.500 voor
diensten/leveringen
en € 10.000 voor
werken

AH 10

Gemeentewet

Machtiging
Volmacht

coordinatoren

B&W

Machtiging

-

AH 12

160, lid 4

Gemeentewet

B&W

Volmacht

-

AH 13

171

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die
geen financiele verplichting voor de gemeente
inhouden en het ondertekenen van deze
overeenkomsten
Besluiten namens de gemeente, het college en de
raad
1) rechtsgedingen, bezwaarprocedures of
administratief beroepsprocedures te voeren
2) handelingen ter voorbereiding daarop verrichten,
Het nemen van alle conservatoire maatregelen en
doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en
verlies van recht of bezit
Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten
rechte

B/B&W

AH 11

160, lid 1 onder
e
en
171, lid 1
160, lid 1onder f

B

Machtiging
volmacht

Algemene wet
Bestuursrecht
Algemene wet
bestuursrecht
Gemeentewet

Gemeentewet

3

voorwaarden/toelichting

mits de subbudgethouder met
het aangaan van de
verplichting instemt; grenzen
komen overeen met
procedure grenzen i en a
beleid

tenzij de raad, voor zover het
de raad aangaat, in
voorkomende gevallen anders
beslist

nr

Artikel

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

bestuursorgaan

…
-

Het treffen van dadingen
Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer in
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen

B/B&W
B/B&W/
raad

Gemeentewet

AH 18

4:18

AH 19

H.9

Algemene wet
bestuursrecht
Algemene wet
bestuursrecht
-

Besluiten tot het indienen van aanvragen en het
ondertekenen van deze aanvragen
1) besluiten op een informatieverzoek op grond van
de WOB of de Wet bescherming
persoonsgegevens
2) verdagen van de beslistermijn
Vaststellen verschuldigheid en hoogte dwangsom
wegens niet tijdig beslissen
Beslissen over de afwikkeling van een klacht over een
ambtenaar
Het doen van aangifte bij de politie

B/B&W

AH 17

160 lid1 onder a
171
5, 6,7

AH 14
AH 15
AH 16

AH 20

Wet
openbaarheid
van bestuur

4

B/B&W/
raad

Machtiging
Volmacht
Mandaat
Volmacht
Machtiging

Ondermandaat

Machtiging
volmacht
Mandaat

coordinatoren

B/B&W/
raad
B&W

Mandaat

B/B&W

Machtiging

Volmacht

alle medewerkers

coordinatoren

voorwaarden/toelichting

III

Nr

Mandaat bevoegdheden aan het afdelingshoofd Publiekszaken

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

Ondermandaat

voorwaarden

BZ 1

Wet gemeentelijke
basisadministratie

uitvoering van de wet en de daarop
berustende nadere regelgeving.

B

mandaat

medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand

Met uitzondering
van de in de wet
genoemde
regelgevende
bevoegdheden

BZ 2

Paspoortwet

uitvoering van de wet en de daarop
berustende nadere regelgeving

B

mandaat

BZ 3

Wegenverkeerswet 1994
Reglement rijbewijzen

het afgeven en ongeldig verklaren van
rijbewijzen

B

Mandaat

BZ 4

Rijksweg op het
Nederlanderschap

Adviseren over verzoeken tot naturalisatie en
optie

B

machtiging

BZ 5

Rijkswet op het
Nederlanderschap

In ontvangst nemen van verklaringen tot
verkrijging en afstand

B

machtiging

Wet op de lijkbezorging

Beslissen over verlof tot uitstel van begraven
of crematie

B

Mandaat

Kieswet:

Beslissingen nemen en handelingen
verrichten met betrekking tot:
1) registratie kiesgerechtigdheid,
2) stembureaus
3) oproepingskaart
4) kiezerspas
5) verklaring Europese verkiezingen

B/B&W

Mandaat

medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
Geen ondermandaat
toegestaan

Uitvoering van de wet en de daarop
berustende nadere regelgeving

B

mandaat

BZ 9

In behandeling nemen van een aanvraag
voor een verklaring omtrent het gedrag

B

Mandaat

BZ 10

Legaliseren van handtekeningen en

B/B&W

machtiging

BZ 6

BZ 7

Artikel

17

1)
2)
3)
4)
5)
BZ 8

D1, D4, D6, Y32, Y33,
Y33a
E4 en J4
J7 en J8
K3 en K4
Y14

Vreemdelingenwet 2000

5

medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het

Nr

Artikel

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

waarmerken van bescheiden
BZ 12

Verklaring onder ede of belofte afnemen

B

Machtiging

Ondermandaat

taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand
medewerkers met het
taakveld burgerzaken en
burgerlijke stand

BZ 13

Besluit geslachtsnaamwijziging

Horen van betrokkenen

B

machtiging

OL 1

Algemene Plaatselijke
Verordening

- Beslissen op verzoeken om vergunningen,
ontheffingen, vrijstellingen,
- Accepteren van meldingen

B/B&W

mandaat

medewerkers
omgevingsloket

OL 2

Algemene wet bestuursrecht

Het afwijzen van een verzoek tot een last
onder bestuursdwang of een last onder
dwangsom
Besluiten over toepassen van
bestuursdwang en de feitelijke uitvoering
van bestuursdwang

B/B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

B/B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

Besluiten over het opleggen van een last
onder dwangsom
Besluiten tot het opheffen wijzigen van een
last onder dwangsom
Besluiten tot invordering van een
(gewijzigde) dwangsom
Uitvoering beleid inzake illegale storting
afval, inclusief het in rekening brengen van
daaraan verbonden kosten.
Uitoefenen van de bevoegdheden als
bevoegd gezag bij of krachtens de Wet
milieubeheer en de Wet geluidhinder.
Wijzigen geluidswaarden

B/B&W

Mandaat

B/B&W

Mandaat

B/B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

Aanschrijven tot het treffen van
voorzieningen dan wel tot het aanbrengen
van verbeteringen
Nemen van een tijdelijk verkeersbesluit ten

B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

B&W

Mandaat

medewerkers

OL 3

125
5:27 ev

Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht

OL 4

5:32

Algemene wet bestuursrecht

OL 5

5:34

Algemene wet bestuursrecht

OL 6

5:37/38

Algemene wet bestuursrecht

OL 7

OL 8

Wet milieubeheer
Wet geluidhinder

OL 9

Hfdst IV en
V

OL 10

13, 3a, 14

OL 11

Besluit grenswaarden
industrie-terreinen en Besluit
grenswaarden langs wegen
Woningwet

Wegenverkeerswet 1994

6

voorwaarden

Met uitzondering
van:
art, 3.4 e.v. APV
(seksinrichtingen),
art. 2.11 APV (weg)
art. 2.12 APV
(uitweg)

Nr

Artikel

Regeling

OL 12

3, 4

Zondagswet

OL.13

Winkeltijdenwet/
Winkeltijden-verordening

OL.14

Wet op de kansspelen

OL.15

30b t/m 30f

OL.16
OL.17

Wet op de kansspelen

Drank- en horecawet
2,

Verordening naamgeving en
nummering (adressen)

OL.18

Marktverordening

OL.19

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

OL.20

H 2 en 3

OL.21
OL.22
OL.23

OL.24

OL.25

2.30, 2.31
jo 3.15
2.33 en
5.19 jo.
3.15
3.2

3.3 eerste
en vierde

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Ministeriele regeling
omgevingsrecht/Awb
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

B

mandaat

B&W

Mandaat

medewerkers
omgevingsloket

B&W

Mandaat

Beslissen op verzoek om
aanwezigheidsvergunningen voor
speelautomaten of behendigheidsautomaten,
Beslissen over verzoek om vergunningen en
ontheffingen,
Toekennen van namen, behoudens het
toewijzen van nieuwe namen aan openbare
ruimten
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten op grond van de Marktverordening
gemeente Gennep
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten voor de afhandeling vooroverleg
aanvraag omgevingsvergunning

B

Mandaat

medewerkers
omgevingsloket
medewerkers
omgevingsloket

B/B&W

Mandaat

B&W

mandaat

B &W

mandaat

medewerkers
omgevingsloket

B&W

Machtiging

Beslissen op een aanvraag om reguliere
omgevingsvergunning of
omgevingsvergunning welke is voorbereid
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure
en incidenteel geïntegreerde besluiten
Het buiten behandeling laten van een
aanvraag omgevingsvergunning
Wijzigen van voorschriften van een
verleende omgevingsvergunning
Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
verleende omgevingsvergunning

B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
medewerkers
omgevingsloket
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

Achterwege laten van toepassing van
afdeling 3.4 en art. 3.44 van de Awb
vanwege nationale noodsituatie
Aanhouden beslissing op aanvraag
omgevingsvergunning

B&W

Mandaat

--

B &W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit,

behoeve van een evenement
Beslissen op verzoeken om ontheffingen
voor verwekken gerucht en houden
openbare vermakelijkheden op zondag voor
13.00 uur
Beslissen op verzoeken om ontheffingen met
uitzondering van het aanwijzen van
koopzondagen
Beslissen verzoeken om loterijvergunningen

7

Ondermandaat

omgevingsloket
Niet toegestaan

Medewerkers
omgevingsloket

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

voorwaarden

Nr

OL.26

Artikel

lid, 3.4
eerste lid
en art. 3.5
eerste lid
3.3 derde
en zesde
lid

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

Ondermandaat

Medewerkers
omgevingsloket

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Doorbreken aanhouding

B&W

Mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Medewerkers
omgevingsloket
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
medewerkers
omgevingsloket
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

OL.27

3.6

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Mededeling omtrent aanhouding beslissing

B&W

Mandaat

OL.28

6.2 tweede
lid
3.9 tweede
lid, 3.12
zevende lid

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Besluit onmiddellijke in werking treding
omgevingsvergunning
Verlengen van beslistermijn met ten hoogste
6 weken

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Bekendmaking van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
Andere bestuursorganen in gelegenheid
stellen advies omtrent een aanvraag in te
dienen
Het verbinden van voorschriften aan de
omgevingsvergunning
Kennis geven van een omgevingsvergunning
in de Staatscourant en langs elektronische
weg

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

Het verlenen van toestemming om de
omgevingsvergunning aan een ander over te
dragen
beslissen op aanvragen tot niet van
toepassing verklaren huurbescherming BW
vergunning of toestemming verlenen aan
bestuursorganen van andere
publiekrechtelijke rechtspersonen voor het
verrichten van werkzaamheden in gronden
van de gemeente Gennep
beslissen over toestemming voor tijdelijke
ingebruikneming door derden van
gemeentegrond,
beslissen over vergunningen tot aansluiting

B&W

Mandaat

B&W

mandaat

B&W

Mandaat
Volmacht

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

B&W

Machtiging
mandaat

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

Mandaat

Medewerkers

OL.29

OL.30
OL.31

2.26

OL.32

2.27

OL.33

3.12
tweede lid

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

OL.34

2.25 derde
lid

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

OL.35

15

Leegstandswet

OL.36

OL.37

OL.38

8

Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit
medewerkers
omgevingsloket
Coordinator vergunningen,
handhaving en kwaliteit

voorwaarden

Nr

Artikel

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

op het gemeenteriool
ZL.01

Wet werk en bijstand

ZL.02

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten gewezen
zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
Wet maatschappelijke
ondersteuning,

ZL.03

ZL.03

ZL.04

ZL.05

ZL.06

ZL.07

Wet inburgering nieuwkomers
de Wet inburgering

Ondermandaat

voorwaarden

omgevingsloket

Beslissingen nemen en handelingen
verrichten
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten

B&W

Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging

Medewerkers WIZ

Beslissingen nemen en handelingen
verrichten

B&W

Mandaat
Machtiging

Medewerkers wiz

Beslissingen nemen en handelingen
verrichten

B&W

Mandaat
machtiging

medewerkers WIZ +
kwaliteitsmedewerkers zorg

Beslissingen nemen en handelingen
verrichten in het kader van de
minimaregeling
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten
het sluiten van inburgeringscontracten

B&W

Mandaat
machtiging

medewerkers WIZ

B&W

Mandaat
volmacht

medewerkers WIZ

de volgende beslissingen nemen en
handelingen verrichten op het gebied van
financiën:
vorderingen afschrijven;
Europese subsidies aanvragen,
gelden verrekenen met derde instanties,
informatie inwinnen;
declaraties indienen bij ministeries,
opgaven doen aan de fiscus en aan
uitkeringsinstantie UWV;
jaaropgaven aanleveren;

B&W

Mandaat
Volmacht
Machtiging

Medewerkers WIZ

B&W
B&W

9

Kwaliteitsmedewerker werk
en zorg
Medewerkers wiz

ondermandaat WIZ
uitgezonderd
- besluiten tav
woningaanpassinge
n boven een
bedrag van €
2.000;
- het geven van
afwijzende
beschikkingen

Geen
ondermandaat voor
de bevoegdheid tot
het opleggen van
een boete,

Nr

ZL.08

Artikel

284 eerste
en vierde
lid

Regeling

Faillissementswet

ZL.09

Wet kinderopvang

ZL.10

Wegenverkeersregelgeving

ZL.11

49

ZL.12

21 en 22

Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Wet op de lijkbezorging

Zl.13

3a, 3b

Leerplichtwet

Zl.14

15

Leerplichtwet

ZL.15

Verordening leerlingenvervoer

Omschrijving bevoegdheid

saldobevestiging en rentenota doen,
maatregelen treffen ten behoeve van de
incasso van vorderingen;
betalingsregelingen treffen;
schulden buiten vordering stellen krachtens
de Wet Werk en Bijstand;
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten tot het indienen van een verzoek
tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten in verband met kinderopvang voor
uitkeringsgerechtigden en nietuitkeringsgerechtigden
Advies inwinnen met betrekking tot een
gehandicaptenparkeerplaats
Het beslissen op een aanvraag tot het
verstrekken van een
gehandicaptenparkeerkaart
Beslissingen nemen en handelingen
verrichten inzake financiering begrafenis en
verhaal op de nalatenschap
Beslissen op verzoek om vervangende
leerplicht,
Beslissen op verzoek om vrijstelling
leerplichti ivm volgen ander onderwijs
Beslissen op aanvragen

10

Bevoegd
Bestuursorgaan

Mandaat
volmacht
machtiging

Ondermandaat

B&W

Mandaat

medewerkers WIZ

mandaat

medewerkers WIZ

B&W

machtiging

medewerkers WIZ

B&W

mandaat

medewerkers WIZ

Burgemees
ter

Mandaat

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat

B&W

Mandaat
volmacht

medewerkers WIZ
leerplichtambtenaar

voorwaarden

V

Mandaat/volmacht/machtiging bevoegdheden aan het afdelingshoofd Leefomgeving

Nr

artikel

Wettelijke grondslag

LC.1

87

Reglement
Verkeersregels en
Verkeerstekens

LC.2

Wegenverkeerswet

LC.3

15, 16, 18,
148, eerste
lid, aanhef en
sub b,
149, eerste
lid aanhef en
sub d
34

LC.4

5:1 t/m 5:12

LC.5

LC.6

Omschrijving bevoegdheid
CLUSTER CIVIEL
Verkeersbesluiten nemen over verkeerstekens en
onderborden, de inrichting van de weg,
voorzieningen ter regeling van het verkeer en
ontheffing verlenen,
Verkeersbesluiten nemen over verkeerstekens en
onderborden, de inrichting van de weg,
voorzieningen ter regeling van het verkeer en
ontheffing verlenen,

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat/volmacht

Ondermandaat

B&W

Mandaat
Machtiging

beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken

B&W

Mandaat
Machtiging

beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken

beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken
beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken
beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken

Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Algemene plaatselijke
verordening

Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het
kader van het aanleggen en onderhouden van
wegen
Beslissen over ontheffingen

B&W

Mandaat
Machtiging

B&W

Mandaat

2:11

Algemene plaatselijke
verordening

B&W

Mandaat

2:12 APV

Algemene plaatselijke
verordening

Beslissen over vergunningen, om een weg aan te
leggen, de verharding daarvan op te breken, in een
weg te graven of te spitten, aard of breedte van de
wegverharding te veranderen of anderszins
verandering te brengen in de wijze van aanleg van
een weg (
Beslissen over het uitvaardigen van een verbod tot
het aanleggen of veranderen van een uitweg,

B&W

Mandaat

Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

LC.8

In het terrein aanwijzen van perceelsgrenzen,
rooilijnen en hoogtepeil

B&W

Mandaat
Volmacht
Machtiging
Volmacht

LC.9

In ontvangst nemen van de aanwijzing van door het
Kadaster uitgezette perceelsgrenzen, rooilijnen en
hoogtepeil
CLUSTER BUITENDIENST
Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

Machtiging

B&W

Mandaat/volmacht
machtiging

LC.7

LB.1

Telecommunicatiewet
Telecommunicatieverordening

Beheersverordening
begraafplaatsen
gemeente Gennep

11

beleidsmedewerker
met taakveld
verkeerszaken
Coordinator civiel

medewerker met
technisch/geografische
taken
medewerker met
technisch/geografische
taken
Coordinator
buitendienst

voorwaarden

Nr

artikel

LR.1

Wettelijke grondslag

Wet
bodembescherming
Wet geluidhinder

LR.2
LR.3

Wet voorkeursrecht
gemeenten
Wet ruimtelijke
ordening

Omschrijving bevoegdheid
CLUSTER RUIMTE
Uitoefenen van de bevoegdheden als bevoegd
gezag
Beslissen op verzoek om ontheffing hogere
grenswaarden
Beslissingen nemen en handelingen verrichten op
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten
Verklaringen van geen bezwaar of goedkeuring,
aanvragen bij gedeputeerde staten

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat/volmacht

Ondermandaat

B&W

Mandaat

Coordinator ruimte

B&W

Mandaat

Coordinator ruimte

B&W

Mandaat

B&W

Machtiging

Vigerende
bestemmingsplannen

Beslissen over aanvraag aanlegvergunningen,

B&W

Mandaat

Wet ruimtelijke
ordening

Beslissen op aanvragen tot tegemoetkoming in
planschade

B&W

mandaat

Geen ondermandaat
toegestaan
beleidsmedewerker
met taakveld ruimtelijke
ontwikkeling
beleidsmedewerker
met taakveld ruimtelijke
ontwikkeling
Coordinator ruimte

LR.7

Wet ruimtelijke
ordening

B&W
Burgemeester

Mandaat volmacht

Coordinator ruimte

LR.8

Burgerlijk wetboek

Beslissen tot sluiten overeenkomst met
initiatiefnemer rond het voeren van planologische
procedures
Besluiten tot verkoop percelen gemeentegrond en
sluiten overeenkomst tot verkoop
Afgeven van verklaring van eensluidendheid

B & W/
Burgemeester
B & W/
burgemeester

Mandaat
volmacht
Volmacht

Medewerker
grondzaken
Coordinator Ruimte

CLUSTER SAMENLEVING
Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

Mandaat volmacht

Coordinator
samenleving

Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

Mandaat
volmacht

Coordinator
samenleving

Beslissen tot omzetten/wijzigen verleende
gemeentegaranties

B&W

Mandaat
Volmacht

Coordinator
samenleving

Bijdragen aanvragen en declareren bij andere
overheidsinstellingen en fondsen
Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

Volmacht

B&W

Mandaat

Coordinator
samenleving
Coordinator
samenleving

LR.4

LR.5

LR.6

LR.9

LS.1

LS.2

LS.3

6.1

11, eerste lid

Kadasterwet

Wet op het primair
onderwijs, wet op het
voortgezet onderwijs,
wet educatie
beroepsonderwijs
Verordening
voorzieningen
huisvesting onderwijs
Regeling deelneming in
garanties
woninggebonden
subsidies

LS.4
LS.5

Algemene
subsidieverordening

12

voorwaarden

voorzover de te
nemen besluiten
overeenkomen met
uitgebrachte
adviezen van de
adviescommissie
Alle gemeentelijke
kosten worden
verhaald.

met uitzondering van
het vaststellen van

Nr

artikel

Wettelijke grondslag

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat/volmacht

Ondermandaat

Gennep

LS.6
LS.7

LS.8

1.47a,45, 46,
47, 65 eerste
en tweede lid
8b

10
LS.9

voorwaarden
nadere regels als
bedoeld in deze
verordening.

Algemene wet
bestuursrecht
Verordening
Starterslening

Beslissen over aan subsidieontvangers te
verstrekken voorschotten
Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

mandaat

Niet toegestaan

B&W

Mandaat
volmacht

medewerkers belast
met
volkshuisvestingstaken

Wet kinderopvang

Beslissingen nemen en handelingen verrichten

B&W

Mandaat
Volmacht

Beleidsregels
werkwijze
toezichthouder
Besluit registratie
kinderopvang
Taken uitvoeren op het gebied van verzekeringen,
voor zover de verzekering betrekking heeft op de
eigen afdeling, zoals schadegevallen aanmelden en
afwikkelen. Het mandaat bevat tevens de
bevoegdheid om binnen de bestaande
overeenkomst wijzigingen van de polisvoorwaarden
overeen te komen met de
verzekeringsmaatschappij

13

medewerkers belast
met verzekeringstaken

VI

Mandaat/volmacht/machtiging bevoegdheden aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering

nr

artikel

AH.1

AH.2
P&O.1

DIV.1
DIV.1
JZ.1
JZ.2

JZ.3

Archiefwet
1995
Art. 6:6 Awb
Art. 7:10,
derde en
vierde lid
Awb
Art. 51a en
51b Wetb van
Strafvordering

JZ.4

JZ.5
F&C.1

F&C.2

Art. 242,
derde lid, art.
244,
Gemeentewet

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
bestuursorgaan
B&W

Mandaat/volmacht
machtiging
Volmacht

B&W

Volmacht

B&W

Volmacht
Machtiging

Cluster P & O

B&W

Cluster DIV

B/B&W
B/B&W

Volmacht
Machtiging
Machtiging
Mandaat

B/B&W

Mandaat

Cluster JZ

Voegen als benadeelde partij in een strafzaak

B&W

Volmacht
Machtiging

Cluster JZ

Uitvoering gemeentelijke verzekeringstaken,
waaronder begrepen de verzekeringsportefeuille beheren en de polisadministratie
verzorgen, en daarbij overeenkomsten met
verzekeringsmaatschappijen aangaan,
wijzigen en opzeggen
Beslissen op aansprakelijkstellingen

B&W

Volmacht
machtiging

Cluster JZ

B &W

Volmacht

Gemeentelijk belastingen oninbaar verklaren
tot maximaal € 1500,-- per aanslag,

heffingsambtenaar

Volmacht
Machtiging

Cluster F&C

Beslissen over financiële handelingen,
waaronder wordt verstaan: daggeld en kasgeld
aangaan of uitzetten, statistische uitgaven
afhandelen, staat F (liquiditeitspositie),
vorderingen afschrijven, uitstel van betaling
verlenen, een betalingsregeling treffen,
aanmaning en incasso doen van openstaande

B&W

Volmacht
machtiging

Cluster F&C

Geldlening-overeenkomsten voor korte en
middellange termijnfinanciering aangaan,
wijzigen of opzeggen,.
Erfstellingen, legaten en schenkingen
aanvaarden en dadingen treffen
Verzorgen personeelsadministratie, waaronder
salarisverwerking, verzorgen
werkgeversafdrachten met betrekking tot
premies, applicatiebeheer en
ziekteverzuimadministratie
Beslissingen nemen en handelingen verrichten
in het kader van archiefbeheer,
Registratie van ingekomen en uitgaande post
Gelegenheid geven tot herstel van een
verzuim in een bezwaarschrift
De beslistermijn op een ingediend
bezwaarschrift verdagen en beslissen tot
verder uitstel
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Ondermandaat

voorwaarden

Niet toegestaan

Met inachtneming instructies
treasury

Cluster DIV
Cluster JZ

Toekennen schadevergoeding
tot maximaal € 2.500,--

nr

artikel

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat/volmacht
machtiging

vorderingen, b.t.w.-aangiften doen,
waarborgsommen bouwplaatsverordening
invorderen, betalingsopdrachten en facturen
tekenen, voorschotbetalingen doen, kleine en
routinematige investeringen doen en de
jaarrekening ondertekenen
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Ondermandaat

voorwaarden

