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ALGEMEEN (GEHELE ORGANISATE)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

1.

Voeren van correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van besluiten
van de raad, burgemeester en wethouders
en de burgemeester, voor zover daaraan
geen bestuurlijke, politieke of andere
zwaarwegende aspecten zijn verbonden.

2.

Voeren van eenvoudige correspondentie,
uitsluitend bevattende mededelingen,
inlichtingen, uitnodigingen of feitelijke
informatie, alsmede het verstrekken van
(statistische) gegevens en bescheiden,
alles niet gericht op enig rechtsgevolg,
noch een beleidsopvatting of
beleidsvoornemen bevattend.
Het verstrekken van inlichtingen aan
derden omtrent algemeen geldende
voorschriften, regelingen, procedures en
over feiten en gegevens, die geen
beleidsaspecten bevatten, via
gestandaardiseerde correspondentie en het
inwinnen bij derden van inlichtingen als
hiervoor bedoeld. Het doen van publicaties
en meldingen.
Het besluit om een aanvraag niet in
behandeling te nemen o.g.v. artikel 4:5 van
de Awb (onvolledigheid aanvraag).

3.

4.

5.

Stellen van een redelijke termijn ingevolge
artikel 4:15, lid 1 onder a, Awb (aanvullen
aanvraag).

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
Raad
B&W
Burgemeester

Mandaat aan
Afd. manager
Teammanager

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker

Raad
B&W
Burgemeester

Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker

Alle
medewerkers

B&W
Burgemeester

Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker

Alle
medewerkers

Awb

B&W
Burgemeester

Alle
medewerkers

Artikel 4:15, lid 1,
onder a, Awb

B&W
Burgemeester

Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
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Onder voorwaarden
Een door het college van B&W of de
burgemeester genomen besluit en de
uitgaande brief waarin dit besluit wordt
medegedeeld, wordt door de
burgemeester en de
gemeentesecretaris c.q. de
burgemeester ondertekend.
Een raadsinformatiebrief gaat altijd via
het college.

Alle
medewerkers
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6.

Nemen van verdagingbesluiten op aanvraag voor vergunning of ontheffing.

Awb, APV e.a.
specifieke
wetgeving

B&W
Burgemeester

7.

Horen van belanghebbenden als o.a.
bedoeld in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb en
het uitnodigen voor een hoorzitting.

Awb

B&W
Burgemeester

8.

Besluiten in het kader van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 Awb.

Awb

B&W

Doorzenden van een bezwaar- of
beroepschrift aan het bevoegde orgaan,
onder gelijktijdige mededeling hiervan aan
de afzender.
10. Nemen van verdagingbesluiten op
bezwaar.

Artikel 6:15 Awb

B&W
Burgemeester

Artikel 7:10, lid 3
en 4 Awb

B&W
Burgemeester

11. Het voeren van en het nemen van de

Awb,
Gemeentewet en
sectorale
wetgeving

B&W
Burgemeester

Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker

Awb,
Gemeentewet

B&W
Burgemeester

Medewerkers
zoals
aangewezen bij
besluit van 10
januari 2012

WOB

B&W
Burgemeester

Afd.manager
Teammanager

9.

daarbij behorende beslissingen ter
voorbereiding, ter voorkoming of ter
beëindiging van strafrechtelijke,
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke
procedures en het instellen van alle
rechtsmiddelen in alle instanties zowel
eisend als verwerend.
12. Het vertegenwoordigen van het college of
de burgemeester bij de Commissie van
advies voor de bezwaarschriften,
de Rechtbank Roermond, sector
bestuursrecht en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State
13. Nemen van besluiten in het kader van de
Wet Openbaarheid van Bestuur, inclusief
het verstrekken van informatie uit
archiefbescheiden behorende tot het
archief.
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Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker

Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Senior
medewerker
Secretaris
bezwaarschriftencie
Senior
medewerker

M.b.t. het beslissen op een
bezwaarschrift bepaalt art. 10:3, derde
lid, Awb dat dit mandaat niet wordt
verleend aan degene die het besluit
waartegen het bezwaar zich richt,
krachtens mandaat heeft genomen.

Senior
medewerker

5

14. Ter ontvangst tekenen van stukken
exploten van deurwaarder en
aangetekende stukken.

15. Doen van aangifte bij de politie in geval van
vandalisme, diefstal e.d., m.b.t. gemeenteeigendommen en zaken in gemeentelijk
beheer.
16. Besluit tot ontzegging van de toegang tot
dienstgebouwen, incl. de waarschuwing
hiertoe.
17. Aanvragen van subsidies en bijdragen in
het kader van wettelijke regelingen,
passend binnen bestaand beleid.
18. Het opvragen van vrijblijvende offertes.

Wetboek van
burgerlijke
rechtsvordering

B&W
Burgemeester

Wetboek van
Strafvordering

B&W
Burgemeester

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Afd.manager

B&W

Budgethouder

Deelbudgethouder
Budgetbeheerder

B&W

Budgethouder

Deelbudgethouder
Budgetbeheerder

Burgerlijk
Wetboek,
Aanbestedingsbe
leid
Artikel 171
Gemeentewet

B&W

Budgethouder

Burgerlijk
Wetboek

Budgethouder

Budgetbeheerder

19. Het geven van opdrachtbevestigingen

20. Het gunnen van werken, leveringen en
diensten, inclusief het besluiten tot het
aangaan en ondertekenen van de hierbij
behorende overeenkomsten.

21. Het geven van betalingsopdrachten.
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Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager
Senior
medewerker
Afd.manager
Teammanager

Alle medewerker.
Bode

Alle medewerker

Geldt voor acute situaties. In mandaat
genomen besluit ter kennisname B&W
brengen.
Alleen na overleg met
subsidiecoördinator.

Deelbudgethouder

Voor zover passend binnen het
aanbestedingsbeleid
(uitvoeringsrichtlijnen Inkoop en
Aanbesteding) en cfm
budgethoudersregeling.
Voor zover passend binnen het
geldende aanbestedingsbeleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg van
het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling.
Voor zover passend binnen het
geldende aanbestedingsbeleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg van
het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende aanbestedingsbeleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg van
het besluit niet zal worden

6

overschreden, conform
budgethoudersregeling

22. Opmaken van schriftelijke verklaringen,

Wet BAG hfst. 6

B&W

strekkende tot het signaleren van een
wijziging in de feitelijke situatie
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- Medewerker
WOZ-taxaties;
- WOZ-taxateur;
- Medewerker
vastgoedinformati
e;
- Medewerker
met
toezichthoudende
bevoegdheid van
Team Veiligheid
en
Handhaving v.d.
gem. Venray
- automatisering/
gegevenbeheerd
er
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MANDAAT AAN DERDEN
Wegenverkeerswet (WVW) 1994, RVV 1990, BABW
Nr.
1.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Verlenen van ontheffingen t.b.v. bijzondere
transporten.

Artikel 149 WVW
1994, artikel 9.1
Voertuigreglement, artikel 87
RVV 1990

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

De directeur van
de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW)

Onder voorwaarden
Verschuldigde leges worden door gemandateerde zelf geïnd. Afschriften
verleende ontheffingen worden per
omgaande aan B&W gezonden.

Wet op de lijkbezorging (Wlb)
Nr.
2.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Het benoemen van de gemeentelijke
lijkschouwer als bedoeld in artikel 4 van de
Wlb

Artikel 4, 5 Wet
op de
lijkbezorging

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Directie
Veiligheidsregio
Limburg-Noord

Afvalstoffenverordening
Nr.
3.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Het aan de overtreder voorleggen van een
schikkingsvoorstel in die gevallen waarin
een overtreding van de
Afvalstoffenverordening is geconstateerd.

Afvalstoffenveror
dening
artikel 6:162
Burgerlijk
Wetboek jo.
artikel 18.17
Wet
Milieubeheer
Artikel 5.11 Awb

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
De bijzondere
opsporingsambtenaar (BOA),
aangewezen voor
(o.a.) het
grondgebied van
Horst aan de
Maas

4.
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Handhaving, toezicht
Nr.
5.

6.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W
Burgemeester

Mandaat aan

Het opstarten en afronden van toezicht
handhavingprocedures, al dan niet op
basis van daartoe gedane verzoeken,
m.b.t. overtredingen van de Wabo,
bestemmingsplannen, Monumentenwet,
Bouwverordening,
Brandbeveiligingsverordening, Algemene
Plaatselijke Verordening, Wet op de
Kansspelen, Burgerlijk Wetboek, Flora en
Faunawet, Wet op de Kansspelen, , voor
zover het college of de burgemeester het
bevoegde gezag is, inclusief het nemen
van besluiten inhoudende lastgevingen tot
het toepassen van bestuursdwang of het
opleggen van dwangsommen en de
effectuering daarvan middels het feitelijk
toepassen van bestuursdwang, waaronder
begrepen de invordering van
dwangsommen en de kosten welke in
verband met de toepassing van
bestuursdwang zijn gemaakt, inclusief de
uitvaardiging en uitvoering van
dwangbevelen.
Opmaken van processen-verbaal van
constatering zoals bedoelt in artikel 10
BAG

Awb,
Gemeentewet,
Wabo

Artikel10 Wet
BAG

B&W

Medewerker met
toezichthoudende
bevoegdheid van
Team Veiligheid
en
Handhaving v.d.
gem. Venray.

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan

Mandaat aan

Manager V&H
gemeente Venray

Ondermandaat
aan
Coördinator V&H
gemeente
Venray

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Vooraf afstemming met de
portefeuillehouder handhaving

Wet tijdelijk huisverbod
Nr.

Omschrijving bevoegdheid
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Artikel 2 Wet
tijdelijk
huisverbod

Burgemeester
(indien afwezig
de locoburg.)

Dienstdoende
hulpofficier van
justitie (HovJ),
politie

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Mandaat aan

het maken van afspraken met het
Openbaar Ministerie, Politie en landelijke
inspectie- en opsporingsdiensten ,
waaronder het periodiek afsluiten van
handhavingsarrangementen
het afsluiten van samenwerkingsarrangementen met andere RUD-directeuren.

Artikel 7, lid 12
Bestuursovereen
komst

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Artikel 7, lid 12
Bestuursovereen
komst

B&W

directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord

3.

het stilleggen van werkzaamheden bij het
ontbreken van een daartoe vereiste
omgevingsvergunning

Artikel 5:31 Awb
of 5.17 Wabo

B&W

directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord

4.

het voeren van correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van de door
het bevoegde orgaan genomen of te
nemen besluiten
het verstrekken van zakelijke inlichtingen
aan derden omtrent algemeen geldende
voorschriften en regelingen alsmede het

Besluit mandaat,
volmacht en
machtiging RUD
Limburg
Besluit mandaat,
volmacht en
machtiging RUD

B&W

directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord
directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst

7.

De burgemeester is bevoegd tot het
opleggen van een huisverbod aan een
persoon indien uit feiten en
omstandigheden blijkt dat diens
aanwezigheid in de woning ernstig en
onmiddellijk gevaar oplevert voor de
veiligheid van een of meer personen die
met hem in de woning wonen.

HovJ is alleen bevoegd het besluit tot
oplegging van huisverbod te
ondertekenen na formele
besluitvorming door burgemeester. De
burgemeester zal eerst (telefonisch)
gehoord worden door de dienstdoende
HovJ

Regionale uitvoeringsdienst
Nr.
1.

2.

5.

B&W
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directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden
Ten aanzien van dit mandaat gelden de
(rand)voorwaarden zoals vastgesteld
bij Besluit mandaat, volmacht en
machtiging RUD Limburg-Noord van 25
september 2012.
Ten aanzien van dit mandaat gelden de
(rand)voorwaarden zoals vastgesteld
bij Besluit mandaat, volmacht en
machtiging RUD Limburg-Noord van 25
september 2012.
Het stilleggen kan alleen bij
spoedeisende gevallen en dient
onmiddellijk gemeld bij het bevoegd
gezag. Ten aanzien van dit mandaat
gelden de (rand)voorwaarden zoals
vastgesteld bij Besluit mandaat,
volmacht en machtiging RUD LimburgNoord van 25 september 2012.
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verstrekken van bescheiden waarop
ingevolge geldende regelgeving aanspraak
bestaat.

Limburg

Het aanvragen van subsidies ten behoeve
van de uitvoering van de taken.

Artikel 4:21
Algemene wet
bestuursrecht

Limburg-Noord

B&W
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directeur van de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord

De bestuurlijke vertegenwoordiger van
de betreffende gemeente(n) dien(t)(en)
vooraf akkoord te geven.
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AFDELING PLANNING & CONTROL
INTERNE CONTROLE & FINANCIEEL BELEID (IC&FB)
Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

1.

Accorderen declaraties onkosten leden
college van burgemeester en wethouders.

Artikel 102
Gemeentewet

2.

Uitvoering van taken op het gebied van
treasury.

B&W

Financieel
consulent belast
met treasury

3.

Correspondentie in het kader van SiSa
naar het ministerie van BZK

Artikel 212
Gemeentewet,
Financiële
beheersverorden
ing en artikel 15
Treasurystatuut
Artikel 71a
Financiële
verhoudingswet

B&W

Afd. manager PC

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
Invorderingsambtenaar

Mandaat aan

Nr.

Wettelijk
toegekend aan
Gemeentesecretaris

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Concerncontroller

Onder voorwaarden
Passend binnen
Verordening rechtspositiebesluit
wethouders en burgemeester.
Conform besluit college van 12 juli
2011

FINANCIËN SSC
Financieel Beheer & WOZ
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Voeren van routinecorrespondentie/
Artikel 231, lid 1 ,
werkzaamheden m.b.t. het innen van
en 231, lid 2c,
vorderingen, zoals het rappelleren van ach- Gemeentewet
terstallige debiteuren en m.b.t. de
invordering van gemeentelijke belastingen.
WWB
B&W
5. Namens het gemeentebestuur leggen van
vereenvoudigd derdebeslag ter uitvoering
van een executoriale titel tot terugvordering
van geldleningen en WWB relateerde
vorderingen, alsmede van verhaal en boete
en het verstrekken van een
invorderingsopdracht aan een
Betreft eerste wijziging mandaatregister behorende bij Mandaatregeling Horst aan de Maas
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4.

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Medewerker
financieel beheer
& invordering

Teammanager
Financiën SSC

Specialist B,
Beheer en
Invordering
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6.

(gerechts)deurwaarder.
Geven van invorderings- en betalingsopdrachten.

7.

Toezenden of uitreiken van
aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen.

8.

Het doen van aangiften op grond van de
Wet omzetbelasting.
Treffen van maatregelen ter inning van
privaatrechtelijke geldvorderingen.

9.

10. Het verstrekken van financiële gegevens
(incl. Verklaring kwaliteit) conform art. 71,
72 en 74 van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

WWB

B&W

Teammanager
Financiën SSC

Artikel 231, lid 1
Gemeentewet
Artikel 8
Invorderingswet
1990
Wet
omzetbelasting
Burgerlijk
Wetboek

Invorderingsambtenaar

Heffingsambtenaar

B&W

Specialist B, Beheer
en Invordering
Specialist B, Beheer
en Invordering

Besluit begroting
en
verantwoording
provincies en
gemeenten.

B&W

Specialist B, Beheer
en Invordering

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Burgemeester

Teammanager
Financiën SSC.

B&W

Specialist B,
Beheer en
Invordering

Medewerker
financiën
Medewerker
financiën Beheer
en invordering
Medewerker
financiën

Betreft vereenvoudigd derdenbeslag

Invordering centrale debiteuren

IV3 rapportage

Beheersverordening voor de algemene begraafplaats
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

11. Het nemen van besluiten i.k.v. de
uitvoering van de Beheersverordening voor
de algemene begraafplaats.

12. Tekenen van een vergunning voor het
opgraven van een lijk.

Gebaseerd op
Beheersverorden
ing algemene
begraafplaats
Grubbenvorst
Wet op de
lijkbezorging art.
29
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Teammanager
Financiën SSC

Ondermandaat
aan
Medewerker
financiële admin.
A

Onder voorwaarden
M.u.v. hfdst. VIII. In stand houden
historische grafruimten en opvallende
grafbedekking.

Medewerker
financiële admin.
A
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AFDELING BEDRIJFSVOERING
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)
Nr.
1.

2.

3.

4.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Vaststellen HRM-beleid.

Ambtenarenwet

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Vaststellen Arbo-beleid.

Arbowet

B&W

Doorvoeren en vaststellen van Landelijke
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden uit
de CAR/UWO.

Artikel 160 GW/
CAR/UWO

B&W

Vaststellen van aanvullende lokale
arbeidsvoorwaarden op grond van
ontbrekende regelingen in de CAR/UWO
Invulling vacatures/ werving & selectie
(waaronder het nemen van
aanstellingsbesluiten voor bepaalde en
onbepaalde tijd) en inhuur van derden voor
bepaalde en onbepaalde tijd alsook het
ontslag van medewerkers
functie van afdelingsmanager en
concerncontroller
alle functies met FLG en/of
salarisschaal 11 of hoger
alle functies van salarisschaal 10
of lager, zonder FLG
Opleggen van disciplinaire straf op grond
van artikel 16.1.2, lid 1 onder a t/m g
CAR/UWO
functie van afdelingsmanager,
concerncontroller en alle functies
met FLG en/of salarisschaal 11 of hoger
alle functies van salarisschaal 10 of
lager, zonder FLG

Artikel 160 GW/
CAR/UWO

B&W

Gemeentesecretaris

Artikelen 2.4,
8.1, 8.2, 8.2a en
8.11 CAR/UWO

B&W

Gemeentesecretaris

CAR/UWO

Mandaat aan
Gemeentesecretaris
Gemeentesecretaris
Gemeentesecretaris

B&W

Gemeentesecretaris

B&W

Gemeentesecretaris

B&W

Gemeentesecretaris
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Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden
Mits passend binnen gestelde financiële
en organisatorische kaders.
Afstemming in MO
Mits passend binnen gestelde financiële
en organisatorische kaders.
Afstemming in MO

Afd. managers
(voor Beleid &
Ontwikkeling)
Teammanagers
Clustermanagers
voor zover het
het eigen
team/cluster
betreft.

Mits passend binnen gestelde financiële
en organisatorische kaders.
Ondermandaat heeft alleen betrekking
op invulling vacatures en ontslag op
eigen verzoek voor functies van
salarisschaal 10 of lager, zonder FLG
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B&W
Artikel 8:13
Verlenen van ontslag, maatregel op grond
CAR/UWO
van artikel 16.1.2, lid 1, onder h en i
CAR/UWO, als disciplinaire straf
functie van afdelingsmanager,
concerncontroller en alle functies met FLG
en/of salarisschaal 11 of hoger
alle functies van salarisschaal 10 of
lager, zonder FLG
CAR/UWO
B&W
5. Uitvoeringsbesluiten betreffende
Diverse lokale
individuele personeelsaangelegenheden,
regelingen HRM
van organisatorische aard;
onder andere:
uitvoering studieregeling (o.a.
verlenen/intrekken studiefaciliteiten).
toestemming tot deelname aan
cursussen).
verlenen van ouderschapsverlof en
zwangerschaps- en bevallingsverlof,
calamiteiten en kort- en langdurend
zorgverlof.
verlenen van buitengewoon verlof
uitvoering cafetariamodel
CAR/UWO
B&W
6. Uitvoeringsbesluiten betreffende
individuele personeelsaangelegenheden,
Sociale
van salaristechnische/ rechtspositionele
verzekeringswett
aard;
en,
onder andere alle werkzaamheden die
ABP wet
voortkomen als verplichting uit de
Diverse lokale
salarisadministratie, zoals:
regelingen HRM
schriftelijk afdoen van (open)
sollicitaties die niet verder in de procedure
worden opgenomen
afgeven werkgeversverklaringen.
spaarloonregeling.
collectieve verzekeringen.
uitvoering pensioenwetgeving.
uitvoering sociale verzekeringswet.
ziekmeldingen aan bedrijfsarts
vragen om inlichtingen aan
bedrijfsarts
voeren van alle correspondentie
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Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Afd. managers
Teammanagers
Clustermanagers

Gemeentesecretaris

Medewerker
personeelsBeheer; HRM consulenten

Mits passend binnen gestelde financiële
en organisatorische kaders. Geen
ondermandaat ten aanzien van
vaststelling beoordeling individuele
werknemers
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m.b.t. pensioenkeuringen, medische
keuringen, psychologische keuringen e.d.
afdoen van de diverse uitvoerende
werkzaamheden voortvloeiende uit de
Sociale Verzekeringswetten, de
Abpwet = Pensioenwet

INFORMATIE & AUTOMATISERING
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
Nr.
7.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Houden van een adressenregister en
geautomatiseerde adressenregistratie
alsmede een gebouwenregister en
geautomatiseerde gebouwenregistratie.

Artikel 2 Wet
BAG

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Afd.manager
Bedrijfsvoering

Ondermandaat
aan
Ambtelijke
beheerder:
Automatisering
gegevensbeheerder;
Plaatsvervangend
beheerder:
Specialist I&A.

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Conform het Mandaatbesluit uitvoering
wet BAG van 14 september 2010

COMMUNICATIE & VOORLICHTING
Nr.
8.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Verlenen van projectsubsidies uit het
budget Grootschalige evenementen.

Algemene
subsidieverorden
ing,
Toetsingskader
voor
projectsubsidies
2012-2015

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Portefeuillehouder
C&V

Mandaat tot max. €10.000.

ALGEMENE JURIDISCHE ZAKEN
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
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Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden
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Beslissen op aansprakelijkstelling
van gemeente voor zover binnen eigen
risico van WA-verzekeringen.
Aansprakelijkstellen
derden wegens
10.
aangebrachte schade aan gemeenteeigendommen.

9.

Artikel 6:162 en
6:174 Burgerlijke
Wetboek
Burgerlijk
Wetboek

B&W

Afd. manager BV

Senior adviseur
AJZ

Voor zover binnen
eigen risico van WA verzekeringen

B&W

Afd. manager BV

Senior adviseur
AJZ

Afdoeningsmandaat
voor zover het schadebedrag van
€ 25.000 niet te boven gaat en over de
schuldvraag geen verschil van mening
bestaat.

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Medewerker
bestuursonderst
euning en
kabinetszaken

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Burgerlijk Wetboek, Wet op de justitiële documentatie
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

11. Opvragen van inlichtingen uit Algemene
Documentatieregister, Strafregister en
politieregisters i.k.v. voorstellen koninklijke
onderscheidingen.

Gebaseerd op
Wet op de
justitiële
documentatie

Senior adviseur
AJZ

GEBOUWENBEHEER & ACCOMMODATIES
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

12. In gebruik geven van de gemeentelijke

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

B&W

Teammanager
G&A

B&W

Teammanager
G&A
Teammanager
G&A
Teammanager
G&A
Teammanager
G&A
Teammanager

accommodaties.

13. Afhandelen van de vaste verhuur van

14.
15.
16.
17.
18.

ruimten in gemeentelijke accommodaties.
Verlenen van toestemming voor
onderverhuur van in vaste verhuur
gegeven accommodaties c.q. onderdelen
hiervan.
Zorg dragen voor de trendmatige
aanpassing van de gebruikstarieven.
Toezicht houden op de uitvoering van
geprivatiseerde beheerstaken.
Uitvoering geven aan de
gebruiksvoorwaarden.
Verkopen van voor de dienst onbruikbare
benodigdheden aan derden.
Zorg dragen voor de vervanging van de

Beheerdersovereenkomst
Beheerdersovereenkomst
Burgerlijk
Wetboek

B&W
B&W
B&W
B&W
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Teammanager
G&A

Conform toewijzingsregels en regelgeving APV, economische Mededinging
e.d.

Medewerker
G&A

Met inachtneming van de door B&W
vastgestelde prijzen c.q. richtlijnen.
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inrichtingselementen en machines voor het
(hygiënisch) onderhoud.
19. Inkopen van gebruiksgoederen voor het
hygiënisch onderhoud, het klein technisch
onderhoud en overige kleine
aanschaffingen voor de goede gang van
zaken.

G&A

20. Afsluiten van overeenkomsten voor het
verwerken van reclame-inkomsten in de
accommodaties.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 171
Gemeentewet

21. Verlenen van een machtiging aan Wonen

van gemeentelijke accommodaties,
inclusief de eventuele gunning van het
alleenrecht om (een deel van) de
betreffende accommodatie voor eigen
rekening en risico te exploiteren.
Met inbegrip van alle voorafgaande
handelingen en beslissingen tot het
aangaan van deze overeenkomsten.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
24. Aangaan leverings- en service
overeenkomsten.

Teammanager
G&A

B&W

Teammanager
G&A

Burgemeester

B&W

Teammanager
G&A

B&W

Teammanager
G&A

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
G&A

Artikel 171
Gemeentewet
Burgerlijk
Wetboek

Burgemeester

Limburg tot het (laten) verrichten van taken
voor het beheer van de gemeentelijke
woningen en woonwagens.
22. Verstrekken van een opdracht tot het
(laten) verrichten van werkzaamheden in
de gemeentelijke woningen.

23. Aangaan van huurovereenkomsten terzake

B&W

B&W
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Teammanager
G&A

Medewerker
G&A
Onderhoudsmed
ewerker G&A
Toneelmeester

Conform vastgestelde ISO-code en voor
zover passend binnen het geldende
(aanbestedings)beleid en voor de
uitoefening van de bevoegdheid een
budget beschikbaar is gesteld en het
budget als gevolg van het besluit niet zal
worden overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en voor
de uitoefening van de bevoegdheid een
budget beschikbaar is gesteld en het
budget als gevolg van het besluit niet zal
worden overschreden, conform
budgethoudersregeling

Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en voor
de uitoefening van de bevoegdheid een
budget beschikbaar is gesteld en het
budget als gevolg van het besluit niet zal
worden overschreden, conform
budgethoudersregeling

Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en voor
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25. Inkopen van leveringen en dienst

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
G&A

Wettelijk
toegekend aan
Gemeentesecretaris

Mandaat aan

de uitoefening van de bevoegdheid een
budget beschikbaar is gesteld en het
budget als gevolg van het besluit niet zal
worden overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en voor
de uitoefening van de bevoegdheid een
budget beschikbaar is gesteld en het
budget als gevolg van het besluit niet zal
worden overschreden, conform
budgethoudersregeling

DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING
Archiefwet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

26. Besluiten tot vernietiging van
archiefbescheiden behorende tot het
archief (opstellen lijst van te vernietigen
documenten).

Gebaseerd op
Archiefwet
Archiefverordening
Gemeentelijke
selectielijst 1996

27. Uitlenen en raadplegen archiefbescheiden,
behorende tot het archief, door anderen
dan gemeentefunctionarissen
28. Overdragen van archiefbescheiden
behorende tot het archief aan de
gemeentelijke archiefbewaarplaats.
29. Overdragen van archiefbescheiden
behorende tot het archief aan een ander
gemeentelijk orgaan.
30. Uitlenen aan derden

Archiefwet
Archiefverordeni
ng
Archiefwet
Archiefverordeni
ng

Ondermandaat
aan

Teammanager
DIV

Onder voorwaarden
Na instemming gemeentesecretaris.

B&W

Teammanager
DIV

Medewerker DIV
A

Mandaat geldt niet ter zake van het
HRM archief

Burgemeester

Teammanager
DIV

Medewerker DIV
A

Mandaat geldt niet ter zake van het
HRM archief

Burgemeester

Teammanager
DIV

Mandaat geldt niet ter zake van het
HRM archief

Teammanager
DIV

Mandaat geldt niet ter zake van het
HRM archief
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AFDELING KLANT CONTACT CENTRUM (KCC)
BURGERZAKEN
Wet op de gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA), Uitvoeringsregeling(en) Verordening(en) persoonsregistratie, Regeling(en) gemeentelijke
bevolkingsadministratie
Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

1.

Doen van kennisgevingen van overlijden

2.

Afwerken aanvragen, verlenen,
vernieuwen, wijzigen, afgifte, ongeldig
verklaren en inname van paspoorten,
identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

Kon. Besluit van
18 okt. 1933, nr.
32
Paspoortwet/
PUN

3.

Uitreiken van paspoorten, identiteitskaarten
en rijbewijzen.

4.

Tekenen opgaven m.b.t. paspoorten,
identiteitskaarten en rijbewijzen.

5.

Afgeven en ondertekenen van de volgende
verklaringen/documenten:
a. Attestatia de vitae;
b. verklaring van legalisatie van
handtekening;
c. Uittreksels, verklaringen en inlichtingen
uit de
GBA;
d. Bewijs van Nederlanderschap
e. verklaring omtrent ingezetenschap

Nr.

Paspoortwet/
PUN,
WVW
1994/Reglement
Rijbewijzen
Paspoortwet/
PUN
WVW
1994/Reglement
Rijbewijzen
Wet GBA/Besluit
GBA/Regeling
GBA/
Verordening
GBA

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester

Mandaat aan
Specialist A
KCC

Ondermandaat
aan
Medewerker BZ

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ
Medewerker
KCC

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ
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Onder voorwaarden
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6.

Besluiten op verzoeken om inlichtingen uit
de bevolkingsadministratie/Gemeentelijke
Basisadminstratie.

7.

Beslissen op verzoek om geheimhouding
van gegevens Wet GBA.

8.

Alle besluiten en beschikkingen ingevolge
de GBA.
Voeren van
bestandsbeheer/gegevensbeheer.

9.

10. Aanwijzen toezichthouder/
bevolkingscontroleur belast met het
toezicht op de persoonsgegevens in de
GBA
11. Aanwijzen functionaris die bevoegd is tot
het afnemen van een Verklaring onder ede
(VOE) als bedoeld in artikel 36, lid 2 onder
e Wet GBA.

Wet GBA/Besluit
GBA/Regeling
GBA/
Verordening
GBA
Wet GBA/Besluit
GBA/Regeling
GBA/
Wet GBA/Awb

B&W

Specialist A
KCC

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ

B&W

Medewerker BZ

Wet GBA/Besluit
GBA/Regeling
GBA/Beheerrege
ling GBA

B&W

Specialist A
KCC
Specialist A
KCC

Artikel 5:11 Awb

B&W

Afd. manager
KCC

Artikel 36, lid 2,
onder e Wet
GBA

B&W

Afd. manager
KCC

Medewerker
beleid- en
applicatiebeheer
GBA
Medewerker. BZ

Mits conform beheerregeling .

Ondermandaat
aan
Medewerker BZ

Onder voorwaarden

Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit Naturalisatiegelden
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

12. -

Tekenen van stukken n.a.v.
verzoeken inzake nationaliteitskwesties en
naturalisaties.
Tekenen buitenbehandelingstelling
verzoeken om naturalisatie c.q.
optiegelden wegens niet betaling
naturalisatiegelden c.q. optiegelden.
Tekenen besluiten tot ontheffing
betaling naturalisatiegelden c.q.
optiegelden.gelden
Tekenen verklaringen vrijstelling
naturalisatiegelden c.q. optiegelden.

Gebaseerd op
RWN/Besluit
Naturalisatiegeld
en

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester
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Mandaat aan
Specialist A
KCC
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Tekenen besluiten afwijzingen tot
ontheffing naturalisatiegelden c.q.
optiegelden.
Tekenen
bevestigingen verkrijging van het
13.
Nederlanderschap door optie op grond van
de Rijkswet op het Nederlanderschap.
14. Afgeven van verklaring van hoofdverblijf
voor Naturalisatie.
15. Adviseren aangaande
naturalisatieverzoeken (van
vreemdelingen).

RWN

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ

RWN

Burgemeester

Medewerker BZ

RWN/Wet op de
justitiële
documentatie

Burgemeester

Specialist A
KCC
Specialist A
KCC

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Medewerker
applicatie-beheer
GBA

Kieswet

Burgemeester

Medewerker
applicatiebeheer
GBA

Medewerker BZ

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester

Mandaat aan
Specialist A
KCC

Ondermandaat
aan
Ambtenaar
Burgerlijke stand

Specialist A
KCC

Ambtenaar Burgerlijke stand

Medewerker BZ

Kieswet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

16. Uitoefenen van in de Kieswet aan B&W en

Kieswet

Burg. opgedragen taken m.b.t. het werkveld verkiezingen.

17. Afgeven van vervangende
stempas/volmachtbewijs.

Specialist A
KCC

Onder voorwaarden
Uitzonderingen:
taken burgemeester als voorzitter
hoofd stembureau
tenzij de wet of de aard der
werkzaamheden zich er tegen verzet.

Wet op de lijkbezorging
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

18. Tekenen van:
a. laisser passer voor lijken (zgn.
lijkenpas);
b. besluiten tot het stellen van een termijn
als bedoeld in artikel 17 lid 1 Wet op de
lijkbezorging;
c. verloven als bedoeld in artikel 11 Wet op
de lijkbezorging
19. Afgeven van verlof ontleding van een lijk.

Wet op de lijkbezorging

Artikel 68 Wet op
de lijkbezorging

Burgemeester
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Onder voorwaarden
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Wet op de justitiële documentatie
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

20. Tekenen van aanvragen om inlichtingen
van het COVOG t.b.v. afgifte verklaringen
omtrent gedrag.
21. Tekenen van aanvragen om inlichtingen uit
de Algemene Documentatieregisters t.b.v.
advisering op naturalisatieverzoeken en
verzoeken om naamswijziging.

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester

Mandaat aan
Specialist A
KCC

Ondermandaat
aan
Medewerker BZ

Burgemeester

Specialist A
KCC

Medewerker BZ

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Specialist A
KCC

B&W

Specialist A
KCC

Onder voorwaarden

Burgerlijk wetboek (BW) en Besluit Burgerlijke Stand
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

22. Het benoemen van buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke stand
(babsen) voor één dag en het benoemen
van reguliere ambtenaren van de
burgerlijke stand voor onbepaalde tijd of
voor de duur van hun contract.
23. Aanwijzen van een trouwlocatie voor één
dag.

Gebaseerd op
Burgerlijk
Wetboek en
Besluit
Burgerlijke Stand

Gemeentewet

Afd. manager
KCC

Onder voorwaarden
Deze buitengewone babsen dienen al in
een andere gemeente te zijn benoemd
en beëdigd.

Na instemming van de
portefeuillehouder

AFDELING SAMENLEVING
CLUSTERS WELZIJN, SOCIAAL BELEID, ZWEMBAD
Onderwijs; Leerplichtwet 1969, Leerplichtregeling 1995, Verordening(en) leerlingenvervoer e.a.
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

1.

Beschikken op aanvragen

Verordening

Wettelijk
toegekend aan
B&W
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Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Afd.manager

23

leerlingenvervoer en uitvoering verordening
leerlingenvervoer.
Opdrachten vervoerders leerlingenvervoer
voor bewegingsonderwijs (incl. tussentijdse
wijzigingen).

leerlingenvervoer

Samenleving

Verordening
leerlingenvervoer

B&W

Afd.manager
Samenleving

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Mandaat aan

3.

Beschikken op aanvragen, het
steekproefsgewijze controleren van opgave
in aanvragen en het verlenen van uitstel
voor het indienen van aanvragen van
stimuleringssubsidies.

4.

Beschikken op aanvragen en definitieve
vaststelling projectsubsidies.

Algemene
subsidieverorden
ing,
Toetsingskader
subsidieverlening 20122015
Algemene
subsidieverorden
ing,
Toetsingskader
projectsubsidies
2012-2015

Wettelijk
toegekend aan
B&W

5.

Het verlenen van uitstel voor het indienen
van de jaarrekening en de begroting in het
kader van aanvragen om budgetsubsidies
en verzoeken tot vaststelling van
budgetsubsidies.
Het beslissen op verzoeken om
verstrekking van voorschotten op
subsidies.

2.

Betreft tussentijdse wijzigingen binnen
bepaalde ritten of noodzakelijke nieuwe
ritten.

Algemene subsidieverordening
Nr.

6.

B&W

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Afd.manager
Samenleving

Portefeuillehouder
Welzijn
(beschikken)
Afd.manager
Samenleving
(definitieve
vaststelling)
Afd.manager
Samenleving

Mandaat geldt alleen voor positieve
beschikkingen en tot max. €10.000.
Voor het overige voor zover binnen de
kaders van de
subsidieverordening.Weigeringen via
B&W.

Mandaat geldt alleen voor positieve
beschikkingen en tot max. €10.000.
Voor het overige voor zover binnen de
kaders van de
subsidieverordening.Weigeringen via
B&W.

Algemene
subsidieverorden
ing

B&W

Algemene
subsidieverorden
ing

B&W

Afd.manager
Samenleving

Gebaseerd op

Wettelijk

Mandaat aan

Wet op de lijkbezorging
Nr.

Omschrijving bevoegdheid
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Ondermandaat

Onder voorwaarden

24

7.

Nemen van de zorg voor lijkschouwing en
lijkbezorging indien niemand daarin
voorziet.

Artikel 21 Wet op
de lijkbezorging

toegekend aan
Burgemeester

Afd.manager
Samenleving

aan
Afd. manager
KCC

Nemen van de zorg voor lijkschouwing
en lijkbezorging indien niemand daarin
voorziet.

Fonds voor kleinschalige leefbaarheidprojecten
Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

8.

Verlenen bijdrage uit leefbaarheidsbudget

9.

Besteding prioriteitsgelden/ verlenen
subsidies dorpsraden i.k.v. beschikbare
prioriteitsgelden.

Algemene
subsidieverordening,
Toetsingskader
voor
projectsubsidies
2012-2015
Algemene
subsidieverorden
ing,
Toetsingskader
voor
projectsubsidies
2012-2015

Nr.

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Portefeuillehouder
Welzijn

Mandaat. tot max. € 10.000.

B&W

Portefeuillehouder
Welzijn

Mandaat tot max. € 25.000

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

10. -

Bijhouden register kinderopvang en
peuterspeelzalen in- en uitschrijving;
Houder van kindcentra,
gastouderbureaus en peuterspeelzalen
informeren over opname van diens
gegevens in register;
Houder van kindcentra,
gastouderbureaus en peuterspeelzalen
informeren over wijziging van diens
gegevens in register
Publiceren van kennisgevingen
inzake wijzigingen in het register

Gebaseerd op
Artikelen 1.46, lid
2 en1.47 lid 1 ,
Wko
Art.1.46, lid 2,
Wko

Afd.manager
Samenleving

Ondermandaat
aan
Medewerker
Samenleving

Onder voorwaarden

Art. 1.47, lid 2,
Wko

Art. 2.3, lid 1 en
2, art. 2.4, lid 1
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11. Opdrachten verstrekken aan volgens bij
wet aangewezen toezichthouder
kinderopvang en peuterspeelzalen voor
incidentele (nadere) onderzoeken.
Uitgaan van schriftelijke aanwijzing
12. aan houder kindcentrum of
gastouderbureau of peuterspeelzaal bij
onvoldoende naleving van voorschriften;
In de aanwijzing met redenen
omkleed aangeven welke voorschriften
onvoldoende nageleefd zijn en welke
maatregelen daarop van toepassing
zijn
13. Verlengen van de geldigheidsduur van
zeven dagen van een schriftelijk bevel door
de aangewezen toezichthouder. (GGD)

Wko
Gemeentewet en
Awb

B&W

Afd.manager
Samenleving

Medewerker.
Samenleving

Artikel 1.65, lid 1
en 2 Wko
Artikel 2.23, lid 1
en 2, Wko

B&W

Afd.manager
Samenleving

Artikel 1.65, lid 4
en 2.23, lid 3
Wko

B&W

Afd.manager
Samenleving

Medewerker.
Samenleving

Melden aan portefeuillehouder.
Wet kinderopvang: toezicht en
handhaving

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Medewerker
WIZ, ieder voor
zover het tot
zijn/haar functie
behorende taken
betreft.

Onder voorwaarden

Mandaat geldt niet indien
handhavinsgrondsalg niet binnen Wko
valt.

WERK, INKOMEN & ZORG
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

14. Beslissen ter zake van de uitvoering van
alle aan het team WIZ opgedragen wetten
en regelingen en de daarop gebaseerde
nadere (gemeentelijke) regelgeving,
inclusief het ondertekenen van de hieruit
voortvloeiende beschikkingen, tenzij hierna
anders bepaald.
Onder uitvoering wordt mede verstaan
terugvordering, verhaal en de oplegging
van administratieve boete binnen de
bedoelde regelgeving.
15. Alle beslissingen in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de op deze (rijks)wetgeving gebaseerde
gemeentelijke regelgeving.

16.

Beslissingen op aanvragen

Sociale
zekerheidswetgeving

Teammanager
WIZ

Invorderingambtenaar
(kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen en
heffingen).

Wmo

B&W

Teammanager
WIZ

BABW, Regeling

B&W

Teammanager
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Medewerker
WIZ, ieder voor
zover het tot
zijn/haar functie
behorende taken
betreft.
Medewerker
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gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

gehandicaptenparkeerkaart

17

Het nemen van besluiten inzake
herziening, terugvordering en invordering
i.k.v. alle aan het team WIZ opgedragen
wetten en regelingen en de daarop
gebaseerde nadere (gemeentelijke)
regelgeving.

Sociale
zekerheidswetgeving en WMO

Burg

Teammanager
WIZ

18

Inschakeling externe adviesbureaus bij
onderzoeken in het kader van de uitvoering
van de alle aan het team WIZ opgedragen
wetten en regelingen en de daarop
gebaseerde nadere (gemeentelijke)
regelgeving (14+15)
Het aangaan van overeenkomsten op
privaatrechtelijke basis binnen het kader
van de onder nrs. 14 en 15 genoemde
wetten en regelingen.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Namens het gemeentebestuur te besluiten
tot het laten leggen van vereenvoudigd
derdenbeslag ter uitvoering van een
executoriale titel tot terugvordering, verhaal
en boete in het kader van de onder nrs. 14
en 15 genoemde wetten en regelingen,
alsmede het verstrekken van een
invorderingsopdracht aan een
(gerechts)deurwaarder.
Uitvoering: FSSC
Doen van aangifte bij het OM en het
indienen van verzoeken tot bijzonder
onderzoek door de sociale recherche bij
vermoedelijke fraude in het kader van de
onder nr. 14 genoemde wetten en
regelingen.

Sociale
zekerheidswetgeving en WMO

B&W

Afd. manager
Samenleving
Teammanager
WIZ

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Afd.manager
Samenleving

Artikel 171
Gemeentewet
Sociale
zekerheidswetgeving en
Wmo

Burgemeester

Sociale
zekerheidswetge
ving

B&W
Burgemeester

19

20

21

WIZ

B&W

Teammanager WIZ

WIZ, ieder voor
zover het tot
zijn/haar functie
behorende taken
betreft.
Senior
Medewerker
WIZ, ieder voor
zover het tot
zijn/haar functie
behorende taken
betreft.
Medewerker
WIZ, ieder voor
zover het tot
zijn/haar functie
behorende taken
betreft.
Teammanager
WIZ

Senoir
medewerker
WIZ.

Betreft uitsluitend routinematige
inschakeling op basis van
standaardafspraken met bijvoorbeeld
GGD, CIZ, IMK Intermediair.

-

-
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Teammanager WIZ

Mandaat geldt niet ten aanzien van
WWB terugvorderingen en
geldleningen
Uitvoering van de onder dit mandaat
vallende besluiten worden
uitgevoerd door FSSC

Senoir
medewerker
WIZ.
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AFDELING RUIMTE
ECONOMIE, MILIEU, GROEN EN VERKEER
Strategische Ontwikkelingsfondsen
Nr.
1.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Doen van uitgaven binnen het kader van
de beleidsnota Strategische
Ontwikkelingsfondsen.
Betreft de stimuleringsfondsen:
Recreatie en Toerisme;
Agribusiness en Economie.

Beleidsnota
Strategische
Ontwikkelingsfondsen/
Meerjarenbegroting

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Portefeuillehouder
Recreatie en
Toerisme (fonds
R&T)
Portefeuillehouder
Agribusiness
(fonds A&E)

Onder voorwaarden
Mandaat tot max. € 10.000.

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), RVV 1990 en Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Nr.
2.

3.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Ontheffingen in het kader van artikel 87
RVV 1990, o.a. ontheffing kort
parkeerregeling, verbod stilstaan parkeren,
gesloten verklaringen, inrijverbod,
eenrichtingswegen, te volgen rijrichtingen,
laden en lossen buiten de algemeen
toegestane periode.
Nemen van verkeersbesluiten.

Artikel 149 WVW
juncto artikel 87
RVV

Artikelen 15 en
artikel 18, lid 1,
onder d, WVW
1994

Wettelijk
toegekend aan
B&W

B&W
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Mandaat aan
Afd.manager
Ruimte

Afd. manager
Ruimte

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker EMGV

Onder voorwaarden

Senior
beleidsmedewer
ker EMGV
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING & GRONDZAKEN
Bouwkavels voor bedrijfsdoeleinden
Nr. Omschrijving bevoegdheid
4.

Aanbieden en verkopen (incl.
contractopstelling) bouwkavels voor
bedrijfsdoeleinden mits passend binnen
stedenbouwkundige plannen en
vastgestelde verkoopprijzen.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Privaatrechtelijk
Nr. Omschrijving bevoegdheid
5.

6.

7.

8.

9.

Gebaseerd op
Burgerlijk
Wetboek

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Artikel 171
Gemeentewet

Burgemeester

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Aanbieden en verkopen bouwkavels voor
woningbouw, contract en correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Correspondentie en afdoening
beantwoording verzoeken opheffen
zelfbewoningverplichting van 3 jaar

Burgerlijk
Wetboek
Artikel 171
Gemeentewet
Verkoopcontract
Algemene
verkoopwaarden

Aanbieden en verkopen van groen- en
reststroken, landweggetjes, contract en
correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Het vestigen van zakelijke rechten met
nutsbedrijven en/of particulieren, contract
en correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Artikel 171
Gemeentewet
Burgerlijk
Wetboek

Burgemeester

Verhuren en/of ingebruikgevingen van
gemeente-eigendommen (waaronder
groenstroken), contract en

Burgemeester
B&W

B&W

Mandaat aan
Afd.manager
Ruimte

Mandaat aan
Afd.manager
Ruimte
Afd.manager
Ruimte
Afd.manager
Ruimte

Afd.manager
Ruimte

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker. ROG

Onder voorwaarden
Mits passend binnen algemene
grondverkoop voorwaarden,
stedenbouwkundige plannen en
vastgestelde verkoopprijzen

Senior
beleidsmedewer
ker.
ROG
Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Burgemeester
Artikel 171
Gemeentewet
Burgerlijk
Wetboek

B&W
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10.

11.

12.

13.

correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Verhuren van volkstuinen, contract en
correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Aangaan overeenkomsten inzake jacht en
visrechten, contract en correspondentie.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.
Intrekken WVG indien niet meer voldaan
wordt aan de wettelijke voorwaarden dan
wel indien door het college geen positief
beginsel besluit tot aankoop. wordt
genomen.
Aangaan van kortlopende
pachtovereenkomsten. Deze bevoegdheid
omvat tevens het ondertekenen van de
overeenkomst.

Artikel 171
Gemeentewet
Burgerlijk
Wetboek
Artikel 171
Gemeentewet
Flora en
faunawet
Artikel 171
Gemeentewet
Wet
voorkeursrecht
gemeenten.

Hoofdstuk 7
Burgerlijk
Wetboek
Artikel 171
Gemeentewet

Burgemeester
B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewerke
r ROG en
uitvoerende

Burgemeester
B&W
Burgemeester

Burgemeester

instantie

Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) en Wet ruimtelijke ordening
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

14. Procedurele uitwerking / afhandeling
inspraak ruimtelijke plannen.

15. Afdoening Planschadeverzoeken.

Gebaseerd op
Inspraakverorde
ning
Planschade
regeling

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Afd.manager
Ruimte

B&W

Afd.manager
Ruimte

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker ROG
Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Onder voorwaarden

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

16. Verlenen tijdelijke huurvergunning art. 15
Leegstandwet

Gebaseerd op
Artikel15
Leegstandwet
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Afd.manager
Ruimte
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Verordening ‘VROM starterslening Horst aan de Maas’
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

17. Het toewijzen of afwijzen van een VROM
starterslening.

18. Schriftelijke mededeling van het besluit
door het college.

19. Het vaststellen van de hoogte van de
VROM starterslening

20. Het afwijzen van de VROM starterslening
vanwege ontoereikend bedrag.

21. Toepassing geven aan artikel 9
(hardheidsclausule)

Gebaseerd op
Artikel 4 lid 1
verordening
VROM
Starterslening
Artikel 7, lid 3
verordening
VROM
Starterslening
Artikel 4, lid 2
verordening
VROM
Starterslening
Artikel 5, lid 3
verordening
VROM
Starterslening
Artikel 9
verordening
VROM
Starterslening

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Afd.manager
Ruimte

Ondermandaat
aan
Senior
beleidsmedewer
ker.
ROG
Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Onder voorwaarden
Voor zover passend binnen het
budgettaire kader.

B&W

Afd.manager
Ruimte

B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Voor zover passend binnen het
budgettaire kader.

B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Voor zover passend binnen het
budgettaire kader.

B&W

Afd.manager
Ruimte

Senior
beleidsmedewer
ker ROG

Voor zover passend binnen het
budget.

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Inzet nieuwe stimuleringsmiddelen
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

22. Besluiten tot inzet van stimuleringsmiddel
“woonketting”.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Gebaseerd op
Raadsbesluit 2405-2011,
Gem.blad 2011,
no. 49
Artikel 171
Gemeentewet

Afd.manager
Ruimte

Het besluit (incl. de ondertekening) tot
afgifte van een garantie is niet
gemandateerd.

Burgemeester

Betreft eerste wijziging mandaatregister behorende bij Mandaatregeling Horst aan de Maas
Besluit college d.d.:

31

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (WKPB)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

23. Beheer van de administratie/het bijhouden

Gebaseerd op
Wkpb

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

van een register van publiekrechtelijke
beperkingen op onroerende zaken (incl.
toetsen brondocumenten, uitgeven
inschrijf- en identificatienummers, plaatsen
aantekeningen op brondocument,
verwerken kadastrale mutaties,
verstrekken van bewijs van inschrijving,
waarmerken van afschriften, verstrekken
van verklaringen dat uit het register blijkt
dat, het doen verstrekken van berichten
aan de Landelijke Voorziening).

Senior
beleidsmedewerk
er. ROG

Ondermandaat
aan
Administratief
medewerker.
Grondzaken A

Onder voorwaarden
Jaarlijks verslag.
Geschillen omtrent toepassing van dit
mandaat worden voorgelegd aan het
college.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

24. Het waarmerken en digitaal beschikbaar
stellen van ruimtelijke plannen als bedoeld
in artikel 1.2.1 Bro.

Gebaseerd op
Paragraaf 1.2
Bro

Afd.manager
Ruimte

Ondermandaat
aan
Medewerker.
IBOR

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Medewerker.
IBOR

Onder voorwaarden

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE
Privaatrechtelijk
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

25. Verlenen van toestemming tot het
aanleggen en renoveren van een molgoot.

Gebaseerd op
Burgerlijk
Wetboek
APV

Wettelijk
toegekend aan
B&W
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Mandaat aan
Teammanager
IBOR

Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg
van het besluit niet zal worden
overschreden, conform
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26. Verlenen van toestemming tot de aanleg

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
IBOR

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
IBOR

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
IBOR

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Afd.manager
Ruimte

Artikel 171
Gemeentewet

Burgemeester

Artikel8 Wet
BAG

B&W

31. Aanwijzen invalideparkeerplaats.

Artikel 49 BABW

B&W

32. Het aanstellen van verkeersbrigadiers en

Artikel 82 RVV

B&W
Burgemeester

van een verlaagde oprit in het trottoir (in
eigen beheer of door de gemeente).

27. Verlenen van toestemming tot aanleg van
een duiker (in eigen beheer of door de
gemeente).

28. Nemen van handhavingbesluiten en doen
van aanzeggingen (aansprakelijk stellen
derden) o.g.v. het Burgerlijk Wetboek.

29. Besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten m.b.t. de uitgifte van bigbags en tariefzakken i.k.v. de uitvoering
van het gemeentelijk
afvalinzamelingsbeleid.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

30. Opmaken van specifieke brondocumenten
respectievelijk het vaststellen van
geometrie.

verkeersregelaars.
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Medewerker
Vastgoedinformatie. (GEO (IBOR);
WOZ taxateur)
Afd.manager
Ruimte
Afd.manager
Ruimte

Cluster-manager
IBOR

budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg
van het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg
van het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg
van het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling
Voor zover passend binnen het
geldende (aanbestedings)beleid en
voor de uitoefening van de
bevoegdheid een budget beschikbaar
is gesteld en het budget als gevolg
van het besluit niet zal worden
overschreden, conform
budgethoudersregeling
Conform het mandaatbesluit
uitvoering wet BAg van 14
september 2010

Teammanager
IBOR
Teammanager
IBOR
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Boswet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

33. Aanvragen van subsidie voor onderhoud
bossen (jaarlijks).
34. Het, in geval van calamiteiten, nemen van
uitvoeringsmaatregelen die in het kader
van de veiligheid noodzakelijk zijn.

Gebaseerd op
Boswet
Boswet
Natuurbeschermi
ngswet
Natura 2000
Flora en
Faunawet

Wettelijk
toegekend aan
B&W
B&W

Mandaat aan
Teammanager
IBOR
Teammanager
IBOR

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Specialist Groen

VERGUNNINGEN
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

35. Besluiten om toepassing te geven aan een
procedure tot het verlenen van een
omgevingsvergunning in strijd met
bestemmingsplan/ beheersverordening
36. Besluiten tot het verlenen van
omgevingsvergunningen op grond van
hoofdstuk 2 Wabo, indien geen zienswijzen
zijn ingediend

37. Besluiten tot het intrekken op verzoek van
vergunninghouder van
omgevingsvergunningen.
38. Besluiten tot het intrekken van
omgevingsvergunningen.

39. Besluiten tot het verlenen van tijdelijke
omgevingsvergunningen als bedoeld in

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wabo

B&W

Teammanager V

Artikel 2.33 lid 2
onder b Wabo

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Artikel 2.33 lid 2
onder a Wabo

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Artikel 2.23
Wabo

B&W

Teammanager V

Senior
medewerker V

Artikel 2.12
Wabo
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Teammanager V

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden
Overleg met portefeuillehouder voor
zover uitgebreide procedure betreft

Weigering (art. 2.10 – 2.21 Wabo)
wordt gemandateerd (in overleg met
de Ph)
De intrekking (2.29-2.33a Wabo)
wordt niet gemandateerd.
Bij zienswijzen overleg met Ph

Van mandaat / ondermandaat mag
geen gebruik worden gemaakt indien
zienswijze worden ingediend.
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hoofdstuk 2 Wabo, indien geen zienswijzen
zijn ingediend
40. Besluiten tot het wijzigen van verleende
omgevingsvergunningen als bedoeld in
hoofdstuk 2 Wabo

41. Aanvragen van advies, resp. verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in
hoofdstuk 2 Wabo

42. Besluiten tot het aanhouden van
omgevingsvergunningaanvragen en
doorbreken van de aanhoudingsplicht als
bedoeld in hoofdstuk 3 Wabo
43. Besluiten tot het verlengen van de
beslistermijn.

44. Verlenen (vaste) vergunning brandveilig
gebruik

Artikel 2.29 –
2.33a Wabo

B&W

Teammanager V

Artikel 2.26 –
2.28 Wabo

B&W

Teammanager V

Artikel 3.3 – 3.6
Wabo

B&W

Teammanager V

Artikel 3.9 Wabo

B&W

Teammanager V

Artikel 2.1, lid 1,
onder d Wabo

B&W

Teammanager V

Gebaseerd op

Mandaat aan

Artikel 8:42 Wm

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Artikel 7.17 Wm

B&W

Teammanager V

Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Mandaat bevat niet de intrekking
(2.29-2.33a Wabo).

Wet milieubeheer
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

45. Besluiten tot het stellen van
maatwerkvoorschriften of nadere eisen
zoals bedoeld en beschreven in 8:40
AMVB’s.
46. Besluiten of bij de voorbereiding van een
vergunningsaanvraag, vanwege de
belangrijke nadelige gevolgen die deze
voor het milieu kan hebben, een
milieueffectrapportage moet worden
gemaakt.
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Teammanager V

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden

Vooraf overleg met portefeuillehouder
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Wet geluidhinder
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

47. Besluiten tot het vaststellen van hogere
grenswaarden.

Gebaseerd op
Artikel 110a, lid
1, Wet
geluidhinder

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Teammanager V

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden
Gebruikmaking bevoegdheid conform
de beleidsnotitie Hogere
grenswaarde.

Wet ruimtelijke ordening
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

48. Besluiten om toepassing te geven aan een

Gebaseerd op
Wro

Teammanager V

procedure tot het komen van een wijziging
van het van het bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder f Wro.

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en
Backoffice

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden

Overleg met portefeuillehouder.

Woningwet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

49. Bekendmaken van Welstandsadviezen.

Gebaseerd op
Ww en
Bouwbesluit

Teammanager V

Erfgoedverordening
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

50. Verlenen vergunning o.g.v.
Monumentenwet of Erfgoedverordening

51. Het nemen van een selectiebesluit als

Gebaseerd op
Monumentenwet;
Erfgoedverordening

Teammanager V

Monumentenwet; B&W
Teammanager V
bedoeld in de Monumentenwet.
ErfgoedBetreft eerste wijziging mandaatregister behorende bij Mandaatregeling Horst aan de Maas
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Senior
medewerker V

Mits in overeenstemming met advies
monumentencommissie en na overleg
met de portefeuillehouder.
Ondermandaat alleen bij afwezigheid
teammanager V
In overleg met portefeuillehouder.
Ondermandaat alleen bij afwezigheid
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verordening

Front en Back
office

teammanager V

Onder voorwaarden

Teammanager V

Ondermandaat
aan
Medewerker V

Teammanager V

Medewerker V

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

52. Beslissen ter zake van de uitvoering van
de APV en de daarop gebaseerde nadere
gemeentelijke regelgeving en de
Marktverordening, inclusief het
ondertekenen van de daaruit
voortvloeiende beschikkingen en het
namens de burgemeester ondertekenen
van overeenkomsten.
Hieronder wordt in ieder geval begrepen:
- het verlenen van een vergunning
- het verlenen van een ontheffing of
vrijstelling
- het geven van toestemming
- het aanvragen van een
vergunning/ontheffing bij een ander
overheidslichaam of publieke instelling
- het aanwijzen van (gedeelten van)
gebieden, wegen of objecten waarop
bij of krachtens de APV gestelde
regelgeving van toepassing is
- het stellen van nadere regels en
voorschriften
- het inperken van verboden
- het doen van schriftelijke
mededelingen, kennisgevingen en
meldingen
- waarmerken van registers e.a.
- het opleggen van verplichtingen tot het
treffen van maatregelen en
voorzieningen
- het toekennen van een stand plaats en
het plaatsen op en afvoeren van een
wachtlijst.

Gebaseerd op
APV

Artikel 171
Gemeentewet

Wettelijk
toegekend aan
B&W
Burgemeester

Burgemeester
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Mandaat aan

De uitgangspunten en
randvoorwaarden aan
mandaatverlening als neergelegd in
de kaderstellende notitie
mandaatverlening Horst aan de Maas
zijn integraal van toepassing.
De uitvoering van een aantal artikelen
en bepalingen van de APV vinden
plaats door het team IBOR dan wel
het team Veiligheid.
Deze zijn in het register bij de
desbetreffende afdeling exclusief
opgenomen.
Weigeringen alleen in overleg met
portefeuillehouder.
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Burgerlijk Wetboek, Verordening aansluitvoorwaarden riolering en Telecommunicatiewet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

53. Verlenen van vergunning tot rioolaansluiting.

54. Verlenen van toestemming tot het verharden van een gemeenteberm.
55. Verlenen van toestemmingen aan
nutsbedrijven tot het leggen of herstellen
van leidingen en kabels.
56. Tijdelijk in gebruik geven van gemeente
eigendom, al dan niet voor de openbare
dienst bestemt, bij bouwactiviteiten door
derden.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Gebaseerd op
Artikel 2
Verordening
aansluitvoorwaar
den riolering
Burgerlijk
Wetboek
Telecommunicatie
wet
Burgerlijk
Wetboek

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Teammanager V

Ondermandaat
aan
Medewerker V

Advisering door team IBOR.

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Advisering door team IBOR.

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Advisering door team IBOR.

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Afstemming met
team IBOR.

Mandaat aan

Ondermandaat
aan
Medewerker V

Onder voorwaarden

Artikel 171
Gemeentewet

Burgemeester

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
Burgemeester

Onder voorwaarden

Luchtvaartwet en uitvoeringsvoorschriften
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

57. Verlenen van verklaring van geen bezwaar

Luchtvaartwet

Teammanager V

t.b.v. luchtvaartevenementen en
vertoningen.

Weigering in overleg met
portefeuillehouder

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

58. Verlenen van ontheffing van het verbod op
de weg een wedstrijd met voertuigen te
houden of daaraan deel te nemen cfm art.
148 WVW.
59. Nemen en laten uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Gebaseerd op
Artikel 148 WVW
1994

Artikel 34 en 35
BABW

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Teammanager V

Ondermandaat
aan
Medewerker V

B&W

Teammanager V

Medewerker V
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Onder voorwaarden
Weigering alleen overleg de
portefeuillehouder

Afd. manager Ruimte / senior
medewerker RO, indien er geen
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60. Benoemen van verkeersregelaars in het
kader van evenementen.
Afhankelijk van wijzigingen in
regelaarsbeleid kan vervallen.

61. Verlenen van ontheffingen voor het houden
van wedstrijden op de weg met
motorrijtuigen (incl. verklaringen van geen
bezwaar).
62. Verlenen vergunning voor parkeren
vergunninghouderzone.

Artikel 56
(BABW) jo.
artikel 5 van de
Regeling
Verkeersregelaars
Artikel 18 WVW
1994

Burg

Teammanager V

Medewerker V

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Parkeerverordeni
ng Horst aan de
Maas

B&W

Teammanager
Vergunningen

Medewerker V

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Artikel 35 Dranken Horecawet

Burgemeester

Teammanager V

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office
Medewerker V

Gebaseerd op

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Teammanager V

Ondermandaat
aan
Medewerker V

B&W

Teammanager V

Medewerker V

Burgemeester

Teammanager V

Senior
medewerker V
Front en Back
office

relatie ligt naar evenementen.
Weigering in overleg de
portefeuilleouder
Het benoemen van verkeersregelaars
moet een relatie hebben met een
evenement.

Grootschalige wedstrijden zijn niet
gemandateerd.
Weigering in overleg de
portefeuillehouder

Drank- en Horecawet
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

63. Verlenen en aanpassen van vergunning
art. 3 Drank- en Horecawet.

64. Verlenen van ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet.

Artikel 3 Dranken Horecawet

Teammanager V

Onder voorwaarden
Weigering in overleg de
portefeuillehouder

Weigering in overleg de
portefeuillehouder

Wet op de kansspelen
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

65. Verlenen van een loterijvergunning.
66. (Voorwaarden) kennisgeving kleine
kansspelen/verbod.
67. Verlenen van een
aanwezigheidsvergunning speelautomaten.

Artikel 3 Wet op
de kansspelen
Artikel 7 Wet op
de kansspelen
Artikel 30 ev.
Wet op de
kansspelen, APV
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Onder voorwaarden
Weigering in overleg de
portefeuillehouder.

Conform vastgestelde beleidsuitgangspunten. Weigering in overleg de
portefeuillehouder
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Winkeltijdenwet (WTW) en uitvoeringsbesluiten
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

68. Beslissing op verzoeken om vrijstelling
voor openstelling buiten de gewone
sluitingstijden ten behoeve van:
•

bijzondere gelegenheden van
tijdelijke aard;

•

het uitstallen van goederen;

•

tentoonstellingen in kunstateliers
en galeries.

Gebaseerd op
Artikel 2
Winkeltijdenwet
en artikel 6
Winkeltijdenverordening

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan
Teammanager V

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden
Ondermandaat alleen bij afwezigheid
teammanager V

.

Wet op de justitionele documentatie
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

69. Opvragen inlichtingen uit de algemene
documentatieregisters, strafregister en
politieregisters tbv. uitvoering Drank- en
Horecawet.

Gebaseerd op
Wet op de
justitiële
documentatie

Wettelijk
toegekend aan
B&W
Burgemeester

Mandaat aan

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Teammanager V

Ondermandaat
aan
Medewerker V

Onder voorwaarden

Ondermandaat
aan
Senior
medewerker V
Front en Back
office

Onder voorwaarden

Verordening naamgeving en nummering
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

70. Besluiten tot toekenning, intrekking en/of
wijziging van nummeraanduidingen.

Gebaseerd op
Verordening naamgeving en
nummering
(adressen)
gemeente Horst
aan de Maas
2010, Wet BAG

Betreft eerste wijziging mandaatregister behorende bij Mandaatregeling Horst aan de Maas
Besluit college d.d.:

Teammanager V
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Brandbeveiligingsverordening, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), Burgerlijk Wetboek (BW)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

71. Verlenen (tijdelijke) vergunning brandveilig
gebruik.

Gebaseerd op
Brandbeveiligingsverordening

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

Ondermandaat
aan

Onder voorwaarden

Sr. Medewerker.
Front en Back
office

VEILIGHEID
Brandbeveiligingsverordening, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), Burgerlijk Wetboek (BW)
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

72. Transport Gevaarlijke Stoffen

Artikelen 18 t/m
24 WVGS

73. Aangaan en opzeggen van

Burgerlijk
Wetboek

overeenkomsten. Hieronder vallen o.a.
serviceovereenkomsten.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

74. Zorg dragen voor vervanging van
inrichtingen en machines.

75. Inkopen gebruiksgoederen.
Deze bevoegdheid omvat tevens het
ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 171
Gemeentewet

Wettelijk
toegekend aan
B&W

Mandaat aan

B&W

Teammanager
Veiligheid

Teammanager
Veiligheid

Burgemeester

Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager
Veiligheid

Burgerlijk
Wetboek
Artikel 171

B&W
Burgemeester

Teammanager
Veiligheid
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Ondermandaat
aan
Senior
medewerker
Risicobeheersing
Senior
medewerker
Risicobestrijding
Senior
medewerker
Risicobeheersing
Senior
medewerker
Risicobestrijding
Senior
medewerker
Risicobeheersing
Senior
medewerker
Risicobestrijding
Senior
medewerker
Risico-

Onder voorwaarden

Voor zover het zaken betreft die zijn
opgenomen in de begroting.

Voor zover het zaken betreft die zijn
opgenomen in de begroting.

Voor zover het zaken betreft die zijn
opgenomen in de begroting.
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Gemeentewet

beheersing
Senior
medewerker
Risicobestrijding

Geattribueerde bevoegdheden
Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

1.

Opstellen randvoorwaarden inzake
kwijtschelding gemeentelijke heffingen.

Invorderingswet

Wettelijk
toegekend aan
Invorderingsambtenaar

2.

Vaststellen van de kohieren gemeentelijke
heffingen. (Beslissen op verzoeken om
ontheffing, vermindering en teruggaaf van
gemeentelijke belastingen = kohier)

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

3.

De invordering van gemeentelijke
belastingen.
Het voeren van correspondentie en
beslissen op bezwaarschriften inzake
gemeentelijke heffingen en WOZ.
Vaststellen en verzenden van de
beschikkingen op grond van de Wet
Waardering onroerende zaken (WOZ).
Voeren van verweer bij de beroepszaken
inzake gemeentelijke heffingen en WOZ.
Besluiten ex artikel 3A over verzoek tot
vervangende leerplicht of verlenging
daarvan, het horen van verzoeker, jongere
en hoofd.
Besluiten ex artikel 3B over verzoek tot
vervangende leerplicht laatste schooljaar,
het horen van verzoeker, jongere, hoofd en
betrokken instelling.

Artikel 231, lid 2c Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Nr.

4.
5.
6.
7.

8.
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Onder voorwaarden
Randvoorwaarden worden opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de
invorderingsambtenaar.
Uitvoering door team WIZ.

42

Verlenen vrijstelling ex artikel 15 bij
voldoende ander onderwijs t.b.v. partieel
leerplichtigen.
10. Controle absoluut schoolverzuim o.g.v.
artikel 19.

9.

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar
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