Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2012

(Bevoegdheden van het college, burgemeester, invorderingsambtenaar en heffingsambtenaar)

1.

Inleiding

Voor het goed functioneren van het openbaar bestuur (doelmatigheid) is het noodzakelijk dat er wordt gemandateerd en gedelegeerd. Dit wordt dan ook
veel gedaan en dat kan ook niet anders. Als ieder bestuursorgaan zelf de bevoegdheden die het heeft toebedeeld gekregen zou moeten uitoefenen, zou er
minder efficiënt gewerkt kunnen worden, processen zouden langer duren en er zou minder snel en klantgericht gehandeld kunnen worden. Mandaat en
delegatie zijn dan ook hoekstenen van het gemeentelijk functioneren en zijn onmisbaar geworden.
Mandaat en delegatie houden algemeen in dat uitoefening van bepaalde bevoegdheden wordt verplaatst. Bevoegdheden worden dus uitgeoefend door
organen, ambtsdragers of (rechts)personen die daartoe in eerste instantie niet zijn aangewezen door de regeling die de bevoegdheid heeft geschapen. Deze
bevoegdheidsverdelingen zijn beide geregeld in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Zoals gezegd zijn mandaat en delegatie noodzakelijk in de gemeentelijke praktijk. Ze moeten echter wel juist toegepast worden anders kunnen de gevolgen
bijvoorbeeld leiden tot vernietiging van het besluit of vernietigbaarheid van het besluit. Daarom zijn de bepalingen over mandaat en delegatie van dwingend
recht; afwijken van deze bepalingen is formeel-juridisch niet toegestaan.
2.

Delegatie en mandaat

De definities van de begrippen mandaat en delegatie zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Awb. Afdeling 10.1.1 gaat over mandaat en afdeling 10.1.2 over
delegatie. Het eerste artikel van beide afdeling geeft de definities van deze begrippen.
2.1

Mandaat.

Artikel 10:1 Awb luidt: ‘Onder mandaat wordt verstaan; de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen’.
Besluiten die in mandaat zijn genomen gelden als een besluit van de mandaatgever. Er is geen specifiek wettelijke grondslag nodig en het bestuursorgaan
blijft zelf bevoegd om zelf te beslissen. De mandaatgever mag aanwijzingen en instructies geven en kan beleidsregels uitvaardigen.
Het artikel bevat vier elementen die samen de mandaatsfiguur vormen. Dit zijn:
1. De bevoegdheid die wordt gemandateerd is het nemen van besluiten. Besluiten zijn schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling (art.1:3 Awb);
2. De bevoegdheid wordt uitgeoefend in naam van een bestuursorgaan: de mandans of mandaatgever. Op grond van artikel 1.1 lid 1 van de Awb is een
bestuursorgaan een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag
bekleed;
3. Er is een mandataris of gemandateerde die de bevoegdheid uitoefent in naam van de mandans. Voorwaarde hierbij is wel dat de mandataris binnen de
grenzen van de gemandateerde bevoegdheid blijft, want bij overschrijding van deze grenzen is er sprake van een onbevoegd genomen besluit. De
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mandataris hoeft geen bestuursorgaan te zijn, in de praktijk zijn het meestal ambtenaren. De mandataris is verplicht inlichtingen over de uitoefening
van de bevoegdheid te verstrekken indien de mandaatgever daarom verzoekt (ex artikel 10:6 lid 2 Awb).
4. De mandataris oefent de bevoegdheid van de mandans uit in diens naam.
De mandans/mandaatverlener blijft dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het genomen besluit. Zowel in rechte als politiek.
In artikel 10:3 van de algemene wet bestuursrecht zijn grenzen gesteld aan de vrijheid van mandatering. Op grond van het eerste lid van dit artikel is
mandatering verboden indien een wettelijk voorschrift mandatering verbiedt of als de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen mandatering. Daarnaast
kunnen de volgende bevoegdheden niet worden gemandateerd (ex artikel 10:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht)
− het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
− het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de
voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;
− het beslissen op een beroepschrift;
− het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.
Met andere woorden:
het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten mandateren tenzij zulks is verboden.
Mandatering is mogelijk aan zowel ondergeschikten (ambtenaren) als aan niet ondergeschikten. In dit laatste geval dient de gemandateerde wel in te
stemmen met het mandaat. Dit is slechts anders indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien.
2.1.1

Ondermandaat, afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Ondermandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan het mandaat van een gemandateerde in diens plaats uit te oefenen. Ondermandaat
is mogelijk indien de mandaatgever dit toetstaat. De regels die van toepassing zijn op mandaat zijn tevens van toepassing op ondermandaat.
Afdoeningsmandaat is onder te verdelen in beslis- en uitvoeringsmandaat.
Beslismandaat houdt in dat de beslissing geheel aan de mandataris zelf over is gelaten.
Ondertekeningsmandaat houdt in dat de gemandateerde gemachtigd wordt tot het zetten van een handtekening onder het besluit namens de
mandaatgever.
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In geval van uitoefening van mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,
namens hen,

de burgemeester van Ooststellingwerf
namens hem,

of
naam van de gemandateerde,
functieaanduiding van de gemandateerde.

2.2

naam van de gemandateerde,
functieaanduiding van de gemandateerde.

Delegatie

Artikel 10:13 Awb luidt: ‘Onder delegatie wordt verstaan; het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan
een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.’ Voor de gemeente is artikel 156 Gemeentewet van belang, op basis van dit artikel is
delegatie in beginsel mogelijk door de raad van al zijn bevoegdheden aan het college.
Anders dan bij mandaat is er bij delegatie sprake van overdracht van een bevoegdheid. Dat is ook de reden dat een besluit dat op grond van een
gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan moet vermelden.
Delegatie aan ambtenaren is verboden omdat delegatie aan ondergeschikten niet mogelijk is.
Artikel 10:13 Awb bevat ook weer vier kenmerken die samen de delegatiefiguur vormen.
1. Het begrip besluit van artikel 1:3 Awb is ook hier weer van belang. Besluiten zijn schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan gericht op
publiekrechtelijke rechtsgevolgen.
2. Delegatie is slechts mogelijk door een bestuursorgaan in de zin van art.1:1 lid 1 Awb. Dit is de delegans of delegatiegever.
3. Er is een delegataris. Dit is degene aan wie de bevoegdheid wordt gedelegeerd. Deze moet in het kader van de uitoefening van de bevoegdheid tot
het nemen van besluiten ook worden beschouwd als een bestuursorgaan. Dit staat los van de vraag of hij voor de delegatie ook al deze status had.
Immers hij is nù met openbaar gezag bekleed en valt daarmee onder de definitie van bestuursorgaan. Net als bij mandaat is ook de delegataris
verplicht om desgevraagd inlichtingen te verschaffen aan de delegans.
4. De delegataris oefent de bevoegdheid uit onder eigen verantwoordelijkheid. De bevoegdheid is dus verplaatst. Gevolg van de verplaatsing is dat de
delegans de bevoegdheid niet zelf meer mag uitoefenen. Voorbehouden kunnen echter wel worden gemaakt (in het delegatiebesluit), bijvoorbeeld
door het geven van algemene richtlijnen, het opstellen van beleidsregels over de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden. Daarnaast
behoudt de delegans de mogelijkheid het delegatiebesluit te allen tijde in te trekken.
Een ander gevolg van de verplaatsing van bevoegdheid is dat de delegataris politiek en juridisch gezien verantwoordelijk is voor het besluit
(bezwaarschriften moeten bij de delegataris worden ingediend). Hierbij dient wel de opmerking te worden gemaakt dat bij binnengemeentelijke
delegatie altijd de rechtspersoon, dus de gemeente, aansprakelijk kan worden gesteld.
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2.2.1

Subdelegatie

Subdelegatie is de bevoegdheid van de delegataris om de aan hem gedelegeerde bevoegdheid verder door te delegeren. De regels van delegatie zijn hierop
ook van toepassing. Subdelegatie is alleen mogelijk indien het wettelijk voorschrift dat in delegatie voorziet, ook in de mogelijkheid van subdelegatie
voorziet.
2.3 Schema mandaat en delegatie.

2.4

Mandaat

Delegatie

mandataris neemt
besluiten
in naam en
onder verantwoordelijkheid
van de mandaatgevers o.g.v. diens
mandaatbesluit dat
mandaatgrondslag veronderstelt

-

delegataris neemt
besluiten
in eigen naam en
onder eigen verantwoordelijkheid
o.g.v. door delegans genomen
delegatiebesluit dat
delegatiegrondslag veronderstelt

Volmacht en machtiging

Het instrument volmacht lijkt erg op mandaat. Artikel 60 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek luidt: ‘Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever
verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.’ Volmacht is nodig om namens het bestuursorgaan
privaatrechtelijke rechtshandelingen te mogen verrichten.
Naast volmacht bestaat ook nog het instrument van machtiging. Machtiging is nodig om namens het bestuursorgaan handelingen te mogen verrichten die
besluiten noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn (betreft met name feitelijke handelingen). Als het bestuursorgaan een ondergeschikte volmacht
verleent dan wel machtigt, dan is afdeling 10.1.1 (mandaat) van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
3.

Uitgangspunten en algemene regels

Bij de gebruikmaking van de (overgedragen) bevoegdheden in de Regeling delegatie, mandaat, machtiging en volmacht van de gemeente Ooststellingwerf
dienen de volgende uitgangspunten en algemene regels in acht te worden genomen.
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3.1
−
−
−
−
−

3.2
1.

2.
3.
4.

5.

Uitgangspunten
Er wordt uitgegaan van een beslissingsmandaat. Dit betekent dat het orgaan dat of de persoon die bevoegd is het besluit te nemen, het besluit ook
dient te ondertekenen;
Bij volmacht geldt in zijn algemeenheid het volgende: het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst (artikel 160 Gemeentewet) en de
burgemeester ondertekent (artikel 171 Gemeentewet) de overeenkomst. Als er volmacht in de regeling staat betekent dit dus dat zowel het college van
burgemeester en wethouders als de burgemeester zijn bevoegdheid heeft overgedragen;
Mandatering tast de hiërarchische verhoudingen niet aan;
Mandaat, machtiging en volmacht worden verleend met de mogelijkheid om ondermandaat e.d. te verlenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten;
Het is de ondermandataris (dan wel degene die ‘ondermachtiging’ dan wel -volmacht heeft verkregen) niet toegestaan om de in mandaat uit te oefenen
bevoegdheid aan een andere functionaris verder te ondermandateren e.d. (verbod van subondermandaat).
Algemene regels
Beslissingen worden voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester indien (er wordt geen gebruik
gemaakt van de mandatering):
o het gaat om onderwerpen ten aanzien waarvan nog geen beleidslijn is geformuleerd;
o inwilliging van een verzoek zou leiden tot strijdigheid met ingezet beleid, met richtlijnen of met voorschriften;
o de afdoening van een zaak niet als een routineaangelegenheid kan worden gekwalificeerd;
o reeds tijdens de voorbereidingsfase, onder meer door het indienen van bedenkingen, duidelijk is geworden dat tegen de te nemen
beslissing bezwaar of beroep zal worden aangetekend;
o het zaken betreft ten aanzien waarvan de standpunten van portefeuillehouder, adviseur en de gemandateerde omtrent de te nemen
beslissing uiteenlopen;
o de mandaatgever (raad, college respectievelijk de burgemeester), de desbetreffende portefeuillehouder, de gemeentesecretaris, het
diensthoofd dan wel de gemandateerde de wens daartoe te kennen geeft.
Bij afwezigheid van de gemandateerde treedt zijn formele plaatsvervanger als zodanig op; in gevallen waarin een ondergeschikte als gemandateerde is
aangewezen, is de gemeentesecretaris, dan wel de manager steeds bevoegd als formele plaatsvervanger op te treden;
Bij (kordurende) ziekte en of verlof van de bedrijfsleider treedt de plaatsvervanger van de bedrijfsleider als zodanig op. In het geval het er uit zou zien
dat de vervanging lang gaat duren, dan dient er terstond met de directie overlegd te worden over de ontstane situatie en het vervolgtraject.
Indien de afdoening van een zaak naar redelijkerwijs mag worden aangenomen grote politieke consequenties met zich mee zal brengen dan wel
precedentwerking zal oproepen, dient de gemandateerde alvorens een besluit te nemen de mandaatgever of, zo het bestuursorgaan meervoudig is,
een lid van het orgaan te raadplegen;
Onder ‘het nemen van een besluit’ wordt tevens verstaan: het wijzigen en het verbinden van beperkingen, voorschriften en/of voorwaarden aan het
besluit;
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6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
4.

Onder ‘het beslissen op’ wordt naast het verlenen ook het weigeren/afwijzende besluiten verstaan;
Daar waar staat ‘uitvoeren van’ wordt bedoeld dat het bevoegde orgaan of persoon met deze bevoegdheid alle besluiten, zowel toekenningen als
afwijzingen, die in het kader van de betreffende regeling of wet kunnen worden genomen, mag nemen. Dus ook besluiten waar een machtiging of
volmacht voor nodig is;
De gemandateerde mag alle voorbereidende en afrondende handelingen verrichten welke nodig zijn om zijn gemandateerde bevoegdheid te kunnen
uitoefenen;
Bij samenloop van vergunningen mag de manager c.q. gemandateerde van de afdeling waar de aanvraag om een vergunning is binnengekomen het
besluit nemen;
Bij het aangaan van een overeenkomst is degene die bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen ook bevoegd om offertes aan te
vragen, aanbestedingen te doen, handelingen te verrichten voor uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Met
ander woorden: alle (rechts)handelingen voortvloeiende uit de overeenkomst vallen hieronder tot aan de beslissing om een gerechtelijke procedure op
te starten. N.B. Het besluit tot het volgen van een Europese aanbesteding is voorbehouden aan het college;
Het mandaat wordt uitgeoefend binnen het vastgestelde of vast te stellen beleid en binnen het raam van de toegekende budgettaire bevoegdheden en
begrotinglijnen.
Besluiten/overeenkomsten die genomen dan wel gesloten worden door een medewerker, dienen door een tweede medewerker te worden nagelezen.
Deze verplichting is niet van toepassing op de afdeling Sozawe.
In de krachtens mandaat, machtiging of volmacht genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens het bevoegde orgaan zijn
genomen;
In de krachtens mandaat, machtiging of volmacht genomen besluiten wordt het betreffende besluit en artikelnummer genoemd;
In de krachtens delegatie genomen besluiten wordt het betreffende delegatiebesluit genoemd.
Wijziging van wetgeving

In geval van wijziging van wet- en regelgeving waarop een verleende bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid verleend en wordt de bevoegdheid geacht
te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wet- en regelgeving. De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt in
de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2012 (bevoegdheden van het college, burgemeester, invorderingsambtenaar en
heffingsambtenaar).

5.

Beheersysteem

De Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf dient elk jaar te worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hiertoe dient elke
manager uiterlijk op 1 oktober van elk jaar de informatie met betrekking tot wijzigingen e.d. aan te leveren aan de afdeling CZ. CZ verwerkt de aangeleverde
informatie in een nieuw vast te stellen regeling. Als streefdatum voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling wordt 1 mei gehanteerd.

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

7

5.1

Tussentijdse mandaatbesluiten

Het kan tevens nodig zijn dat er tussentijds delegatie dan wel mandaatbesluiten genomen dienen te worden, hiervoor gelden de volgende regels:
1.
CZ beoordeelt of delegatie dan wel mandaat mogelijk is;
2.
De functionele afdeling draagt zorg voor het delegatie- c.q. mandaatbesluit, de publicatie en de ter inzage legging (zo nodig met ondersteuning van
CZ, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de functionele afdeling);
3.
Een kopie van het besluit wordt aangeleverd bij CZ;
4.
CZ verwerkt het besluit zo snel mogelijk in de vigerende regeling.
De meest actuele regeling wordt op een voor iedere medewerker toegankelijke plaats op het netwerk gezet.
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Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Rekenkamer/
rekenkamer
commissie

Passend binnen de begroting
vastgestelde budget en het
vastgestelde inkoop- en
aanbestedingsbeleid

RK

Brieven mogen niet gericht zijn op
enig rechtsgevolg, noch een
beleidsopvatting of
beleidsvoornemen weergeven,
derhalve geen beslissingen of
standpunten van een
bestuursorgaan

ALLE

Rekenkamer/
rekenkamercommssie
001

Het sluiten van overeenkomsten met
externe bureaus in het kader van
uitoefening van de aan de
rekenkamer/ rekenkamercommissie
opgedragen taken

B&W
Burgemeester

100 Organisatie Algemeen:
101

Het doen uitgaan en ondertekenen
van brieven die uitsluitend
mededelingen en informatie
bevatten van feitelijke aard (zgn.
koude informatie), alsmede het
verstrekken van eenvoudige
statistische gegevens

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris,
Manager,
teamleiders,
behandelend
medewerker

102

Alle handelingen en uitvoering van
procedures die nodig zijn ter
voorbereiding van besluitvorming
Het voeren van correspondentie, het
overleggen van (nadere) gegevens
en het verrichten al de overige
handelingen die nodig zijn ter
verkrijging van subsidies mbt
diensten c.q. werken (artikel 160 lid
1 onder a Gemeentewet en titel 4.2
Algemene wet bestuursrecht)
Het beslissen op verzoeken om
informatie in het kader van de Wet
Openbaarheid van Bestuur .
Verdagen van besluit op bezwaar

B&W
Burgemeester

Manager
Teamleider

103

104

105
106

Spoedeisende bestuursdwang
(artikel 5:31 Algemene wet
bestuursrecht jo. 125 Gemeentewet)
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B&W

Manager

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager

Teamleider

ALLE

B&W
Burgemeester
B&W

Manager

Teamleider

ALLE

ALLE

Portefeuillehouder

ALLE
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Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Het vaststellen van verschuldigdheid
en hoogte van dwangsommen
(artikel 4:18 Algemene wet
bestuursrecht)

B&W

Manager

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

ALLE

Personeel:
108

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 2 CAR/UWO
(aanstelling en
arbeidsovereenkomst)

B&W

Gemeentesecretaris,

Manager

Manager: ondermandatering van
toepassing tot aan teamleider en
alleen voor zover binnen de
formatie.

ALLE

109

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 3 CAR/UWO (salaris
en vergoedingsregelingen)

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 3:1:1 lid
2 en 3 (nadere regels zijn
gesteld).

ALLE

110

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 4 CAR/UWO
(arbeidsduur en werktijden)

B&W

Gemeentesecretaris

Manager
Teamleider

ALLE

111

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 4a CAR/UWO
(Uitwisselen van
arbeidsvoorwaarden)
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 5 CAR/UWO
(seniorenmaatregelen)
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 5a CAR/UWO (FPU
gemeenten en nieuwe
seniorenmaatregelen)

B&W

Gemeentesecretaris,

Manager

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 4:2 lid 1
(nadere regels zijn gesteld) en
4:3 (o.a. afkoop verlof)
• Mandaat teamleider geldt
alleen voor de arbeidsduur en
werktijden van het team.
• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 4a:3 lid
2 (nadere regels zijn gesteld).
Geen mandatering mbt eigen
functie

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

Geen mandatering mbt eigen
functie

ALLE

112

113
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ALLE

ALLE

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Manager,
Teamleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Verplichte advisering van
personeelsconsulent;
• Geen mandatering tav 6:2:1,
6:4:4 en 6:5:7.
• Manager mandaat voor
afdeling.
• Teamleider alleen voor het
team.

ALLE

Gemeentesecretaris

Manager,
Teamleider

ALLE

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 7:2:2,
7:16, 7:18, 7:18:1, 7:21 en
7:22;
• Zie het protocol ziekteverzuim.
• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 8:12 lid
6.

B&W

Gemeentesecretaris

•

ALLE

B&W

UWV

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

114

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 6 CAR/UWO
(vakantie, vakantietoelage en verlof)

B&W

Gemeentesecretaris

115

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 7 CAR/UWO
(aanspraken bij ziekte)

B&W

116

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 8 CAR/UWO
(ontslag), artikelen:
8:1 (ontslag op verzoek);
8:2 (ontslag wegens
ouderdomspensioen);
8:10 (ontslag wegens pré-vut);
8:11 (ontslag wegens FPU);
8:12 (ontslag uit een tijdelijke
aanstelling of urenuitbreiding).
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 8 CAR/UWO
(ontslag)
Het nemen van besluiten op grond
van:
hoofdstuk 10 (wachtgeld);
10a (bovenwettelijke
werkloosheidsuitkering);
11(uitkeringsregeling ontslag);
11a (suppletie) van de CAR/UWO.

117

118

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Geen mandatering tav 8:4,
8:6, 8:7, 8:8, 8:13 8:15:1 en
8:15:2.

ALLE

ALLE

11

119

120

121

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 15 CAR/UWO
(overige rechten en plichten),
artikelen:
15:1:10 lid 2 (dienstopdracht);
15:1:15 (beoordeling);
15:1:22 (reis- en verblijfkosten);
15:1:23 (schadevergoeding);
15:1:24 (gebruik motorrijtuig);
15:1:26 (opleiding);
15:1:27 (idem, beneden 18 jaar);
15:1:28 (bijzondere prestaties).
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 17 CAR/UWO
(opleiding en ontwikkeling)
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 18 CAR/UWO

B&W

Gemeentesecretaris

Manager,
Teamleider

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

•

ALLE

•
•

Geen mandatering mbt eigen
functie;
Dienstopdracht geschiedt
schriftelijk.
Manager neemt besluiten
over opleidingen, vergoeding
van schade, artikel 15:1:27
en gratificaties na overleg
met teamleider.

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

Geen mandatering mbt eigen
functie

ALLE

B&W

Gemeentesecretaris

Manager

• Geen mandatering mbt eigen functie;
• Geen mandatering tav 18:1:13.

ALLE

Dient binnen de taken van de onder de
mandataris ressorterende
organisatieonderdeel te vallen. Binnen
de begroting, de budgetten van de
afdeling of door de Raad beschikbaar
gestelde kredieten en
investeringsruimten en het
vastgestelde inkoop- en
aanbestedingsbeleid en de Regeling
product verantwoordelijke
medewerker.
Met in achtneming van artikel 169
Gemeentewet. Het besluit om
Europese aanbestedingen te volgen
blijft bevoegdheid van B&W

ALLE

Privaatrechtelijk:
122

Het aangaan van overeenkomsten
cq. verlenen van opdrachten tot:
1. Werken;
2. Leveringen;
3. Diensten;

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager,
projectleider en
produktverantwoordelijke
medewerker

123

Het vastleggen van rechten en het
innen van gelden in het kader van
de Regeling product
verantwoordelijke medewerker

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager,
projectleider en
produktverantwoordelijke
medewerker

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

12

ALLE

124

125

126

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager

Overleg met de portefeuillehouder

ALLE

B&W

Gemeentesecretaris
Manager

College informeren

ALLE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

De bevoegdheid tot het nemen van
alle maatregelen noodzakelijk ter
handhaving van
overeenkomsten/contracten in
algemene zin tot aan de beslissing
om naar de rechter te gaan
Burgers aanzeggen het
gemeentehuis en gebouwen in
eigendom van de gemeente te
verlaten(artikel 160 Gemeentewet)
Het beslissen op verzoeken om
inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering, afscherming en verzet
in het kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens
(artikelen 35,36,40 en 41 Wbp)

B&W

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Manager

ALLE

Vertegenwoordiging
127

Het doen van aangifte bij de politie
namens de gemeente

Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager,
teamleider en
medewerker
buitendienst

Tenzij specifiek machtiging is
verleend. College informeren bij
betrokkenheid van één of
meerdere medewerkers van de
gemeente

ALLE

128

Vertegenwoordiging bestuursorgaan
(alsmede het opstellen van het
verweerschrift) bij:
• hoorzittingen inzake door de
burger ingediende bedenkingen of
zienswijzen;
• hoorzittingen commissie
bezwaarschriften;
• hoorzittingen Gedeputeerde
Staten van Fryslan (bv. bij
bestemmingsplanprocedures);
• hoorzittingen publiekrechtelijke
rechtsgedingen.
Vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan op hoorzittingen in
civielrechtelijke rechtsgedingen

Raad, B&W ,
Burgemeester,
Invorderingsambtenaar,
Heffingsambtenaar

Gemeentesecretaris
Manager

Tenzij specifiek machtiging is
verleend. Hieronder valt tevens de
bevoegdheid om voorbereidende
handelingen te verrichten en het
voeren van verweer in die gevallen
dat de gemeente in procedure
wordt betrokken

ALLE

Raad, B&W of
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager

Tenzij specifiek machtiging is
verleend en eventueel naast
verplichte procureurstelling

ALLE

Het doen van aanvragen om
inlichtingen uit de registers van de

Burgemeester

Specifieke
machtiging verleend

Contactpersoon: Teamleider
Dienstverlening Algemeen

ALLE

129

130

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012
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centrale justitiële documentatie
(artikel 9 t/m 13 Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens)
131

Het vertegenwoordigen van de
gemeente bij het verlijden van akten
ten aanzien van:
• Verkrijging en overdacht van
registergoederen;
• Zakelijke genotsrechten
• Kettingbedingen, kwalitatieve
verplichtingen of rechten ten
aanzien van registergoederen

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Burgemeester

Mederwerkers van
notariskantoor de
Werven te
Oosterwolde

14

ALLE

Omschrijving bevoegdheid

200

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

AFDELING CONCERNZAKEN
Team Beheerorganisatie
vastgoedinformatie

201

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar
verklaren van belastingen (artikel
255 lid 5 Gemeentewet)

B&W

Manager,
Invorderingsambtenaar

De invorderingsambtenaar dient
vooraf overleg te plegen met de
manager. De genomen besluiten
worden in een overzicht na afloop
van ieder (kalender)kwartaal ter
informatie voorgelegd aan het
college.

CZ

202

Het afdoen/besluiten op
bezwaarschriften, het voeren van
beroepsprocedures, het aanwijzen
van een (WOZ-)belanghebbende,
het indienen van een verweerschrift
en het verstrekken van gegevens
aan belanghebbende (Wet op de
waardering onroerende zaken).

Heffingsambtenaar

Medewerker WOZ

De uitoefening van dit mandaat
beperkt zich tot de taak en functie
van de medewerker waarop deze
bevoegdheid betrekking heeft. Het
afdoen en besluiten op
bezwaarschriften kan niet worden
gedaan door dezelfde medewerker
die het bestreden besluit in
mandaat heeft genomen.

CZ

203

Vertegenwoordiging van gemeente
in verband met de maandelijkse
aangifte van BTW

Burgemeester

204

Het verlenen van kwijtschelding

Invorderingsambtenaar

Medewerker
Invordering

Geen ondermandaat mogelijk

CZ

205

Het toepassen van de
bevoegdheden als bedoeld in artikel
63 en 66 van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen
(hardheidsclausule en
kwijtschelding)

B&W

Heffings- en
invorderingsambtenaar

De genomen besluiten worden in
een overzicht na afloop van ieder
(kalender)kwartaal ter informatie
voorgelegd aan het college.

CZ

206

Het heffen van belastingen

Heffingsambtenaar

Medewerker Heffen

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Manager

CZ

CZ

15

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

207

Het (dwang)invorderen van
belastingen.

Invorderingsambtenaar

Medewerker
Invordering

CZ

208

Werkzaamheden met betrekking tot
de Wet op de Waardering
Onroerende Zaken (WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerker WOZ

CZ

209

Het inschrijven van documenten in
het register en het opnemen van
gegevens daarover in de registratie
(artikel 5, 6, 7 en 8 Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen op
onroerende zaken)

B&W

Manager

210

Het verstrekken van een bewijs van
inschrijving (artikel 9 lid 1 sub a Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen op onroerende zaken)

B&W

Manager,
registrator

De registrator kan geen
'ondermachtiging' verlenen

CZ

211

Het verstrekken van afschriften of
uittreksels van de in het register
opgenomen gegevens en het
verstrekken van een schriftelijke
verklaring dat op het betreffende
perceel geen beperkingen van
toepassing zijn (artikel 9 lid 1 sub b
en c Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen op
onroerende zaken)

B&W

Manager,
registrator,
baliemedewerker

De registrator en baliemedewerker
kunnen geen 'ondermachtiging'
verlenen

CZ

212

Het beslissen op verzoeken om
herstel van fouten, dan wel het
ambtshalve herstellen van fouten
(artikel 11 Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen op
onroerende zaken)

B&W

Manager,
registrator

213

Werkzaamheden met betrekking tot
de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG)

B&W

Manager,
Teamleider

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

registrator

CZ

CZ

BAG/Gis
medewerker

16

CZ

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

214

Het toekennen, intrekken en
wijzigen van huisnummers

B&W

Manager,
Teamleider

BAG/Gis
medewerker

CZ

215

Digitaal waarmerken en publiceren
van Wro-instrumenten

B&W

Manager

BAG/Gis
medewerker

CZ

216

Digitaal waarmerken en publiceren
manifest

B&W

Manager

BAG/Gis
medewerker

CZ

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

17

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Team Interne Support
217

Beheer gemeentelijke
archiefbewaarplaats (art.32 lid 1
Archiefwet 1995 jo Hoofdstuk V
Archiefverordening Ooststellingwerf
1997

B&W
Gemeentesecretaris

Manager

medewerker

CZ

218

Toezicht op het beheer van
archiefbescheiden die niet zijn
overgebracht naar de
archiefbewaarplaats (hoofdstuk V
Archiefverordening Ooststellingwerf
1997)

Gemeentesecretaris

Manager

medewerker

CZ

219

Het controleren van
archiefbescheiden binnen 14 dagen
na overdracht van het
Omgevingsloket online (OLO) naar
het eigen informatiesysteem
(art. 28 van de Beheerregeling
Wabo-DIV/Archivering van
Gemeente Ooststellingwerf 2010)

B&W

Manager

Medewerker
Documentaire
Informatie
Voorziening (DIV)

CZ

Team Bedrijfsvoering
220

Het sluiten van
rekeningcourantovereenkomsten,
vaste- kas- en daggeldleningen en
het beleggen van overtollige gelden

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

CZ
B&W
Burgemeester

Manager,
Teamleider

18

Indien passend in de nadere
regelingen:
• financiële organisatie;
• budgethoudersregeling;
• financieringsinstituut.
Indien een ovk wordt gesloten met
een andere geldverstrekker dan de
huisbank, dient de burgemeester
te ondertekenen.

CZ

CZ

221

Het besluiten tot
betalingsopdrachten beheer
vermogenswaarden

B&W

Manager

222

Het besluiten tot verkoop c.q. ruil
van afgeschreven apparatuur en
het ondertekenen van de
overeenkomst(artikel 160 lid 1
onder e en 170 Gemeentewet)

B&W
Burgemeester

Manager

CZ

223

Het aanmelden en afwikkelen van
schadegevallen veroorzaakt door
derden

B&W
Burgemeester

Manager,
medewerker

CZ

224

Het aanmelden en afwikkelen van
schadeclaims van derden, inclusief
beslissen op de
aansprakelijkstellingen

B&W
Burgemeester

Manager,
medewerker

225

In geval van woningontruiming: het
aanschrijven en toepassen van
preventieve bestuursdwang (artikel
2.1.5.1 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008
jo. 125 Gemeentewet)

B&W

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

19

Volmacht verleend
aan

Indien passend in de nadere
regelingen:
• financiële organisatie;
• budgethoudersregeling;
• financieringsinstituut.

Gemandateerd aan

Medewerker

Machtiging verleend
aan

Afdeling

Bevoegd orgaan

Manager

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Omschrijving bevoegdheid

Geldt niet in volgende gevallen:
• Schade(bedrag) boven het eigen
risico;
• Sprake van letselschade;
• Betreft geen aanvraag om
zelfstandig schadebesluit.

CZ

CZ

300/
400

AFDELING
PUBLIEKSCENTRUM

Team Dienstverlening
Algemeen
301

Het beslissen op aanvragen om
een vergunning voor de uitoefening
van een horeca- of slijtersbedrijf
(artikel 3 Drank- en Horecawet)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

302

Het verbinden, wijzigen dan wel het
intrekken van
voorschriften/beperkingen aan een
vergunning voor een horecabedrijf
(artikel 4 en 5 Drank- en
Horecawet)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

303

Het intrekken van en vergunning
(artikel 31 Drank- en Horecawet)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

304

Het besluiten op een voorstel van
de burgemeester dan wel de
inspecteur (artikel 32 Drank- en
horecawet)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

305

Het verlenen van een ontheffing
voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank (artikel 35
Drank- en Horecawet )

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

306

Het tijdelijk vaststellen van andere
sluitingstijden of het bevelen van
tijdelijke sluiting (artikel 2.3.1.4
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

20

Het horecaconvenant dient als
referentiekader te worden
gehanteerd

PUCE

Vooraf overleg met burgemeester

PUCE

Gemandateerd aan

Ondermandaat

307

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om (sterk)alcoholhoudende
dranken te verstrekken (artikel
2.3.1.10.2 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

308

Het verlenen van een
kansspelvergunning (artikel 3 Wet
op de kansspelen)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

309

In ontvangst nemen van
kennisgeving van een kleine
kansspel (artikel 7c Wet op de
kansspelen en artikel 2.3.3.2
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Baliemedewerker

PUCE

310

Het verbieden van een klein
kansspel (artikel 7c Wet op de
kansspelen)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

311

Het beslissen op aanvragen om en
het intrekken van een vergunning
voor kansspeelautomaten (artikel
30b t/m 30f Wet op de kansspelen)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

312

Het verlenen van een vergunning
voor een optocht (artikel 2.2.1 lid 2
onder c jo. Artikel 2.2.2 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

PUCE

313

Het verkorten van de
kennisgevingstermijn voor het
houden van een betoging (artikel
2.1.2.4 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

PUCE

21

Volmacht verleend
aan

Afdeling

Bevoegd orgaan

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Omschrijving bevoegdheid

Onmiddelijke mededeling aan de
burgemeester

PUCE

Gemandateerd aan

Ondermandaat

314

Het verstrekken van een
ontvangstbewijs van de
kennisgeving voor het houden van
een betoging (artikel 2.1.2.4 lid 2
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

315

Het verlenen van een vergunning
voor een vertoning (muziek, feest
of wedstrijd) (artikel 2.2.1 lid 2
onder d jo. Artikel 2.2.2 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

316

Het verlenen van een vergunning
voor het gebruik van de weg
anders dan overeenkomstig de
bestemming (o.a. tijdelijke
reclameborden) (artikel 2.1.5.1
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Teamleider

Verplichte afstemming met afdeling
Ruimte ivm mogelijk vereiste
bouwvergunning, dan wel
vrijstelling bestemmingsplan.

PUCE

317

Het verlenen van een
evenementenvergunning (artikel
2.2.2 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

Advies vragen aan Ruimte ivm
voorschriften
(wegwerkzaamheden,
stremmingen)

PUCE

318

Het in ontvangst nemen van een
kennisgeving voor het houden van
een incidentele festiviteit (artikel
4.1.3 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Baliemedewerker

Wet milieubeheer is toetsingskader
in verband met geluid

PUCE

319

Het verlenen van een
standplaatsvergunning (artikel
5.2.3.2 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Teamleider

22

Volmacht verleend
aan

Afdeling

Bevoegd orgaan

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

PUCE

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

320

Het verlenen van een vergunning
voor (snuffel)markten (artikel 5.2.4
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

Burgemeester

Manager

Teamleider

PUCE

321

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om in de openlucht vuur
aan te leggen, te stoken of te
hebben (artikel 5.5.1 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

322

Het verlenen van ontheffing van het
verbod een winkel voor publiek
geopend te hebben, of in de
uitoefening van een bedrijf, anders
dan in een winkel, goederen te
koop aan te bieden of te verkopen
aan en in rechtstreekse aanraken
met particulieren ingevolge de
Winkeltijdenwet

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

323

Geven van privaatrechtelijke
toestemming voor aansluiting aan
het riool (daaronder begrepen de
verdere privaatrechtelijke
afwikkeling)

B&W
Burgemeester

324

Het verzenden van een overzicht
van een persoonslijst (artikel 78
Wet gemeentelijke
basisadministratie
persoongegevens)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

325

Het beslissen op verzoeken als
bedoeld in artikel 79 t/m 82 Wet
gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
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Machtiging verleend
aan

Manager,
medewerker

23

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

Medewerker alleen gemachtigd
indien het past in het beleid.

PUCE

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

326

Het beslissen op verzoeken om
gegevens te verstrekken aan
afnemers en derden (artikel 88 t/m
100 Wet gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

327

Het beslissen op verzoeken om
geheimhouding (artikel 102 Wet
gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

328

Het beslissen op verzoeken om
informatie over verstrekking van
gegevens aan afnemers of derden
(artikel 103 Wet gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

329

Het beslissen op verzoeken om
mededeling te doen van
verbetering, aanvulling of
verwijdering van gegevens aan
afnemers en derden (artikel 104
Wet gemeentelijk
basisadministratie
persoonsgegevens)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

330

Het in ontvangst nemen van
aanvragen voor nationale
paspoorten en reisdocumenten
(artikel 26 Paspoortwet)

Burgemeester

331

De administratieve behandeling
van optieverklaringen (artikel 7 t/m
12 Besluit verkrijging en verlies
Nederlanderschap)

Burgemeester

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Manager,
behandelend
medewerker

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

24

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

PUCE

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

332

De administratieve behandeling
van naturalisatieverzoeken (artikel
33 t/m 37 Besluit verkrijging en
verlies Nederlanderschap)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

333

Het in ontvangst nemen en
afhandelen van verklaringen van
afstand (artikel 63 en 64 Besluit
verkrijging en verlies
Nederlanderschap)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

334

Het innen, verantwoorden en
afdragen van optie- en
naturalisatiegelden (Besluit optieen naturalisatiegelden 2002)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

335

Het in ontvangst nemen van een
aanvraag om afgifte van de
verklaring omtrent het gedrag
(artikel 30 Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

336

De registratie van
kiesgerechtigdheid en het beslissen
op verzoeken mbt de registratie
(artikel D 1 en D 4 t/m D 7 Kieswet)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

337

Het benoemen van
(plaatsvervangende) leden van de
stembureaus (artikel E4 Kieswet)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

338

Het aanwijzen van stemlokalen
(artikel J 4 lid 1, eerste volzin
Kieswet)

B&W

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

339

De inrichting van het stemlokaal, de
verdeling van de stembiljetten en
processen-verbaal over de
stembureaus (artikel J 4 lid 4 en
artikel J 22 Kieswet)

Burgemeester

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Manager,
Teamleider en
behandelend
medewerker

25

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

Bevoegd orgaan

340

De uitreiking van een nieuwe
oproepingskaart (artikel J 8
Kieswet)

Burgemeester

341

Het beslissen op verzoeken om te
stemmen in een stembureau naar
keuze van de kiezer (artikel K 1 t/m
K 10 Kieswet)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

342

Het beslissen op verzoeken om bij
volmacht te stemmen (artikel L 1
t/m L 12 Kieswet)

Burgemeester

Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

343

Toezending van het volmachtbewijs
aan gemachtigde (artikel L 13
Kieswet)

Burgemeester

344

Het beslissen op aanvragen om te
stemmen per brief (artikel M 4
Kieswet)

Burgemeester

345

Het in ontvangst nemen van
processen-verbaal, verzegelde
pakken en enveloppen (artikel N 11
Kieswet)

Burgemeester

346

Het overbrengen van processenverbaal met opgave van
vastgestelde aantallen, verzegelde
pakken en enveloppen naar de
voorzitter van het hoofdstembureau
(artikel N 12 Kieswet)

347

Het besluit tot het stellen van een
andere termijn voor begraving of
verbranding (artikel 17 Wet op de
lijkbezorging)

Burgemeester

Manager

Ambtenaar
burgerlijke stand

PUCE

348

Het verlenen van verlof voor het
ontleden van een lijk (artikel 68 Wet
op de lijkbezorging)

Burgemeester

Manager

Ambtenaar
burgerlijke stand

PUCE

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan
Manager,
Teamleider en
behandelend
medewerker

Manager,
Teamleider en
behandelend
medewerker
Manager

Teamleider en
behandelend
medewerker

26

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

PUCE

PUCE

Manager,
Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

Manager,
Teamleider en
behandelend
medewerker

PUCE

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

349

Het afgeven van een verklaring van
geen bezwaar voor:
1. het in gebruik nemen van een
heliterrein (artikel 5 lid 6 Besluit
inrichting en gebruik niet
aangewezen luchtvaartterreinen);
2. het doen opstijgen en het doen
landen van een niet als
luchtvaartterrein aangewezen
terrein, met kabelballonnen (artikel
9 lid 2 Besluit inrichting en gebruik
niet aangewezen
luchtvaartterreinen);
3. het opstijgen of doen opstijgen
van een niet als luchtvaartterrein
aangewezen terrein, met een vrije
ballon (artikel 10 lid 2 Besluit
inrichting en gebruik niet
aangewezen luchtvaartterreinen).

Burgemeester

Manager

Teamleider

PUCE

350

Het verlenen van ontheffing van het
verbod op de weg een wedstrijd
met voertuigen te houden of
daaraan deel te nemen (artikel 148
jo 10 Wegenverkeerswet)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

351

Het aanbrengen van een
'aanmeldsticker' (artikel 3.8, 3.9 en
bijlage 7 Voorschrift Vreemdelingen
2000)

B&W

352

Het verlenen van ontheffing van
personenvervoer in een aanhanger
achter een motorvoertuig (in het
kader van artikel 61b van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990)

B&W

Manager

Teamleider

353

Het toewijzen van een trouwlocatie

B&W

Manager

Medewerker

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

Baliemedewerker

27

PUCE

Teamleider PUCE mag de
ontheffing verlenen, onder
verplichte afstemming met de
afdeling Ruimte, team Beheer en
Onderhoud ten aanzien van de
routes

PUCE

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Team Dienstverlening Ruimte
354

Het verlenen dan wel weigeren van
vrijstelling van het geldende
bestemmingsplan (artikel 19 lid 1
Wet op de Ruimtelijke Ordening)

Raad

Manager, behoudens
weigering

Het principebesluit tot start van de
procedure dient door de raad te
worden genomen. Delegatie nvt
indien er zienswijzen zijn
ingediend.

PUCE

355

Het verlenen van vrijstelling van het
bestemmingsplan (artikel 19 lid 2
Wet op de Ruimtelijke Ordening)

B&W

Manager

Geldt niet in geval zienswijzen
kenbaar zijn gemaakt

PUCE

356

Het verlenen, dan wel weigeren
van ontheffing van het
bestemmingsplan (artikel 3.6 lid 1
onder c en artikel 3.22 en 3.23 Wet
ruimtelijke ordening)

B&W

Manager

Geldt niet in geval zienswijzen
kenbaar zijn gemaakt

PUCE

357

Alle voorbereidende en uitvoerende
handelingen mbt sloop-en
reclamevergunningen,
asbestmeldingen en aanvragen om
een vergunning ogv Woningwet,
Wet milieubeheer,
Monumentenwet, Wet
verontreiniging oppervlakte
wateren, Bouwverordening en de
Subsidieverordening beschermde
gemeentelijke monumenten.

B&W

Manager

358

Het besluiten om niet in
behandeling te nemen de
aanvragen:
• bouwvergunningen;
• sloopvergunningen;
• milieuvergunningen.
(Hoofdstuk 8 Bouwverordening en
4:5 Algemene wet bestuursrecht)

B&W

Manager

359

Het beslissen op aanvragen om
bouwvergunningen, inclusief het

B&W

Manager

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

medewerker

PUCE

PUCE

Geldt niet in geval van weigering
28

PUCE

verlenen van ontheffingen en
vrijstellingen van de
Bouwverordening, Bouwbesluit en
het bestemmingsplan (artikel 40
e.v. Woningwet)
360

Het verdagen van een beslissing
op aanvraag van een reguliere
bouwvergunning, alsmede de
eerste en tweede fase van een
bouwvergunning (artikel 46 lid 2
Woningwet)

B&W

Manager

361

Het verlengen van een
instandhoudingstermijn (artikel 45
lid 5 Woningwet)

B&W

Manager

362

Het aanhouden van een aanvraag
om een bouwvergunning (artikel 50
t/m 56 Woningwet)

B&W

Manager

363

Derden schriftelijk in kennis stellen
van bouwvergunning van
rechtswege (artikel 58 Woningwet)

B&W

Manager

364

Het op verzoek van vergunninghouder
intrekken van een bouwvergunning
(artikel 59 lid e Woningwet)

B&W

Manager

365

Het afgeven van een tijdelijke
gedoogbeschikking ivm permanente
bewoning van recreatiewoningen.

B&W

Manager

PUCE

366

Het verlenen van een
sloopvergunning (artikel 8.1.1.
Bouwverordening)

B&W

Manager

PUCE

367

Het beslissen op een
asbestmelding (artikel 8.2.1
Bouwverordening)

B&W

Manager

PUCE

368

Het op aanvraag overschrijven van
een vergunning op een andere
naam (artikel 10.3
Bouwverordening)

B&W

Manager

PUCE

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Medewerker

PUCE

PUCE

Medewerker

PUCE

PUCE

Medewerker

29

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

369

Het verlenen van een
aanlegvergunning (artikel 3.16 Wet
ruimtelijke ordening)

B&W

Manager

370

Het aanhouden van de aanvraag
om aanlegvergunning (artikel 3.18
Wet ruimtelijke ordening)

B&W

Manager

371

Het beslissen op een aanvraag om
een monumentenvergunning
(artikel 11 Monumentenwet en
artikel 10 Monumentenverordening)

B&W

Manager, behoudens
weigering

372

Het verdagen van een
beslissing/verlengen van een
beslistermijn op aanvraag van een
monumentenvergunning (artikel 16
Monumentenwet jo. Artikel 3:18
Algemene wet bestuursrecht)

B&W

Manager

Medewerker

373

Het verlenen van een
reclamevergunning (artikel 4.4.3
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008 )

B&W

Manager

Medewerker

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

PUCE

Medewerker

PUCE

PUCE

30

Op grond van artikel 3:18 lid 1 Awb
kan de aanvraag met 2 maanden
worden verdaagd/verlengd. Is dit
niet voldoende dan kan de
beslissing binnen 8 weken na
ontvangst met een redelijke termijn
worden verdaagd/verlengd, ex art.
3:18 lid 2 Awb

PUCE

PUCE

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Manager

Mandaat geldt niet in geval
zienswijzen kenbaar zijn gemaakt

PUCE

B&W

Manager

Mandaat geldt niet in geval
zienswijzen kenbaar zijn gemaakt

PUCE

B&W

Manager

PUCE

Het stellen van
maatwerkvoorschriften in het kader
van AmvB's (Algemene
maatregelen van Bestuur) (artikel
8.42 Wet milieubeheer)

B&W

Manager

PUCE

378

Beslissen op meldingen
verandering inrichting (artikel 8.19
Wet milieubeheer)

B&W

Manager

PUCE

379

Opgave doen aan G.S. van
gevallen van ernstige
verontreiniging (artikel 41 Wet
bodembescherming)

B&W

Manager

PUCE

380

Het verrichten van onderzoek in het
belang van de bescherming van de
bodem (artikel 69 Wet
bodembescherming)

B&W

Manager

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

374

Het verlenen en wijzigen van een
milieuvergunning (artikel 8.1 en 8.2
van de Wet milieubeheer)

B&W

375

Het intrekken/aanvullen/wijzigen
van voorschriften en beperkingen
die aan een vergunning, verleend
op grond van de Wet milieubeheer,
verbonden zijn (artikel 8.23 en 8.24
Wet milieubeheer)
Het beslissen op meldingen
ingevolge milieubeheer AmvB’s
(Algemene maatregelen van
Bestuur) (artikel 8.40 en 8.41 Wet
milieubeheer)

377

376

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

31

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

381

Het opleggen van verplichtingen
aan de rechthebbende ten aanzien
van het te onderzoeken gedeelte
van de bodem (artikel 70 Wet
bodembescherming)

B&W

Afdelingsmanger

382

Het melden van verontreiniging of
aantasting van de bodem bij
gedeputeerde staten (artikel 27
Wet bodembescherming)

Burgemeester

Manager

PUCE

383

Het melden van het voornemen de
bodem te saneren of handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan
de verontreiniging van de bodem
wordt verminderd of verplaatst
(artikel 28 Wet bodembescherming)

Burgemeester

Manager

PUCE

384

Het verlenen van ontheffing voor
een lozing in de bodem (artikel 5,
11, 11a, 14, 14a, 21, 21a, 24, 24a,
25, 25a, 28 en 30 Lozingenbesluit
bodembescherming)

B&W

Manager

PUCE

385

Het verzoeken en in ontvangst
nemen van gegevens en meldingen
(artikel 5, 9 lid 9 en 11 van het
Besluit Bodemkwaliteit )

B&W

Manager

PUCE

386

Het laten instellen van een
akoestisch onderzoek (artikel 77
Wet geluidhinder)

B&W

Manager

PUCE

387

Besluit met maatregelen ter
voorkoming van overschrijding
waarden (artikel 81 Wet
geluidhinder)

B&W

Manager

PUCE

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

32

Volmacht verleend
aan

Beroep bij Gedeputeerde Staten
ipv de afdeling
bestuursrechtspraak van de arr.
Rechtbank

PUCE

Gemandateerd aan

388

Het verlenen van een vergunning
voor het als bedrijf uitoefenen van
het kopen, ten verkoop voorradig
hebben, verkopen, in bewaring
nemen, africhten of doden van
honden of katten (artikel 3 Wet op
de dierenbescherming en het
Honden- en kattenbesluit)

B&W

Manager

389

Het verlenen van een vergunning
om gelegenheid te geven tot het
plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen (artikel 1.1
Verordening kleinschalige
verblijfsrecreatie gemeente
Ooststellingwerf)

B&W

Manager

PUCE

390

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om duiven buiten de
vastgestelde tijden te laten
uitvliegen (artikel 2.4.23 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

PUCE

391

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om bijen te houden binnen
de afstand van 30m van woningen,
andere plaatsen waar mensen
verblijven of van een weg (artikel
2.4.24 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

PUCE

392

Het verlenen van een vergunning
voor het afleveren, dan wel ter
aflevering aanwezig houden van
vuurwerk (artikel 2.6.2 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

PUCE

33

Machtiging verleend
aan

Afdeling

Bevoegd orgaan

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

393

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om vuurwerk te bezigen
(artikel 2.6.3 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

PUCE

394

Het verlenen van ontheffing
geluidhinder te veroorzaken met
toestellen of geluidsapparaten
(artikel 4.1.7 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

PUCE

395

Het verlenen van een vergunning
voor het vellen of doen vellen van
houtopstand, het verdagen van een
beslissing op een aanvraag om een
kapvergunning, alsmede het
verbinden van voorschriften aan de
vergunning en/ of het opleggen van
een herplant- en of
instandhoudingplicht (artikel 4.3.2,
4.3.8 en 4.3.9 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

Voor het verdagen van een
beslissing op een aanvraag om
een kapvergunning geldt dat op
grond van artikel 1.2 Algemene
Plaatselijke Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008
Ooststellingwerf 2008 de uiterlijke
termijn acht weken bedraagt. Deze
termijn kan eenmaal met dezelfde
termiijn worden verdaagd

PUCE

396

Het verlenen van ontheffing van het
verbod een voertuig te parkeren
met het kennelijke doel het te koop
aan te bieden of te verhandelen
buiten de daartoe aangewezen
plaatsen.

B&W

Manager

Mogelijk ook vrijstelling van het
bestemmingsplan nodig

PUCE

397

Het verlenen van toestemming voor
het in eigendom overdragen, het
bezwaren met beperkte rechten,
verhuren of verpachten van
onroerende goed binnen 4 jaar na
verlijden notariële akte (artikel 17
onder c van algemene
voorwaarden voor de verkoop van
onroerende zaken)

B&W

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Manager,
medewerker

34

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

Volmacht verleend
aan

Afdeling

Mandaat geldt alleen voor
rubrieken welke van toepassing
zijn op team Dienstverlening
Ruimte. Het afdoen en besluiten
op bezwaarschriften kan niet
worden gedaan door dezelfde
medewerker die het bestreden
besluit heeft genomen. Het voeren
van beroepsprocedures is
weggelegd voor de personen die
hiervoor krachtens
mandaatregeling 128 zijn
aangewezen

PUCE

Eventuele negatieve adviezen
gaan via B&W

PUCE

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

398

Vaststellen van verschuldigde
leges zoals bedoeld in
legesverordening, alsmede het
afdoen en besluiten op
bezwaarschriften en het voeren van
beroepsprocedures

Heffingsambtenaar

Manager

Medewerker

399

Positieve advisering aan
Gedeputeerde Staten over de
vergunning met betrekking tot de
Natuurbeschermingswet

B&W

Manager

400

Aanzegging voornemen tot
intrekking bouwvergunning (artikel
59 Woningwet)

B&W

Manager

401

Verlenen van ontheffing voor
tijdelijk kamperen buiten een
kampeerterrein (artikel 1 lid 2
Verordening kleinschalige
verblijfsrecreatie gemeente
Ooststellingwerf)

B&W

Manager

PUCE

402

Instellen dan wel intrekken van
rook- en stookverbod (artikelen
2.1.6.6 en 5.5.1 Algemene
plaatselijke verordening)

B&W

Manager

PUCE

403

Het verlenen van een reguliere
omgevingsvergunning en
incidenteel geïntegreerde besluiten
(aanhakers)

B&W

Manager

404

Het verlenen van een uitgebreide
omgevingsvergunning en
incidenteel geïntegreerde besluiten

B&W

Manager

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Omschrijving bevoegdheid

Medewerker

Teamleider

35

PUCE

Mandaat geldt niet in geval van
weigering of wanneer zienswijzen
kenbaar zijn gemaakt.

PUCE

Mandaat geldt niet in geval van
weigering of wanneer zienswijzen
kenbaar zijn gemaakt.

PUCE

(aanhakers)
Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

405

Alle voorbereidende en uitvoerende
handelingen met betrekking tot
omgevingsvergunningen en
meldingen (artikel 2:3 Awb,
hoofdstuk 2 en 3 Wabo)

B&W

Manager

medewerker

PUCE

406

Het verlengen van procedure
termijnen van een beslissing op
aanvraag van een
omgevingsvergunning (hoofdstuk 3
Wabo)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

407

Het besluiten om niet in
behandeling te nemen de aanvraag
voor een omgevingsvergunning.

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

408

Het verlengen van een
instandhoudingstermijn (artikel 2.23
lid 2 sub b Wabo)

B&W

Manager

Teamleider

PUCE

409

Het aanhouden van een aanvraag
om omgevingsvergunning (artikel
3.4 Wabo)

B&W

Manager

medewerker

PUCE

410

Het intrekken van een verleende
omgevingsvergunning op verzoek
van een vergunninghouder (artikel
2.33 lid 2 sub b Wabo)

B&W

Manager

medewerker

PUCE

411

Het op aanvraag overschrijven van
een omgevingsvergunning op een
andere naam.

B&W

Manager

medewerker

PUCE

412

aanzegging voornemen tot
intrekking omgevingsvergunning

B&W

Manager

medewerker

PUCE

413

Het niet ontvankelijk verklaren van
aanvragen

B&W

Manager

medewerker

PUCE

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

36

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

414

Het wijzigen van een uitgebreide
omgevingsvergunning (artikel 2.31)

B&W

Manager

415

Mededeling aanhouding beslissing
(artiekl 3.3, 3.5 en 3.6 Wabo)

B&W

Manager

416

Verlenen van een reguliere
omgevingsvergunning in afwijking
van de wettelijke
aanhoudingsgrond (artikel 3.3, 3.5
lid 3 Wabo)

B&W

Manager

417

Inwinnen en verstrekken van
adviezen van/aan andere
bestuursorganen (paragraaf 2.5
Wabo)

B&W

Manager

418

Inwinnen verklaring van geen
bedenkingen bij andere
bestuursorganen (artikel 2.27 en
3.11 Wabo)

B&W

Manager

PUCE

419

Verstrekken van verklaring van
geen bedenkingen (artikel 2.27
Wabo)

B&W

Manager

PUCE

420

Kennisgeving van rechtswege
verleende vergunning (artikel 4:20c
Awb)

B&W

Manager

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

PUCE

medewerker

PUCE

PUCE

medewerker

Teamleider

37

PUCE

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

PUCE

Team Dienstverlening
Samenleving
421

Het verstrekken dan wel weigeren
van voorzieningen op basis van de
Wet maatschappelijk ondersteuning

B&W

422

Het sluiten van
bruikleenovereenkomsten in
verband met de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(artikel 160 en 171 Gemeentwet)

B&W
Burgemeester

423

Het verlenen/verstrekken van een
gehandicaptenparkeerkaart (artikel
49 Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer)

B&W

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Afdeling

Manager

Juridisch
medewerker,
teamleider,
Wmo-consulenten

Manager, juridisch
medewerker,
teamleider

Manager

Teamleider
medewerker

38

De voorzieningen die onder deze
regeling worden begrepen zijn
gespecificeerd en vastgelegd als
onderdeel van het Wmoprocedureboek
De genomen besluiten worden in een
verzamellijst per 2 weken ter informatie
voorgelegd aan het College. Wmoconsulenten zijn niet gemandateerd
voor:
1. een aanvraag die (deels) afgewezen
wordt;
2. een toekenning, bestaande uit één of
meerdere voorzieningen, die meer kost
dan € 10.000 (inclusief BTW). Dit geldt
niet voor toekenning hulp bij het
huishouden.
3. een toekenning bij het huishouden:
▪ type 2
▪ type 1 waarbij er meer uren worden
toegekend dan de standaardtijden voor
zwaar huishoudelijk werk, licht
huishoudelijk werk en de
wasverzorging.
4. indien de consulent en/of toetser dit
nodig acht vanwege de uitzonderlijke
situatie.

PUCE

Het sluiten van de overeenkomst
moet nodig zijn in verband met een
besluit op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning

PUCE

Weigering moet via het college.

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

424

Het nemen van besluiten op grond
van:
• de Algemene bijstandswet;
• de Wet Werk en bijstand;
• het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004;
• de Wet inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers;
• de Wet inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen;
• de Wet inburgering;
• de Wet investeren in jongeren

B&W

Manager

Teamleider,
juridischmedewerker,
bijstandsconsulent,
casemanager,
medewerker
uitkeringsadministratie

425

Het beslissen op aanvragen op
grond van de Verordening Wet
Kinderopvang

B&W

Manager

Teamleider,
beleids-, juridischmedewerker en
allround
bijstandsconsulent

426

Vertegenwoordiging gemeente bij
het passeren of royeren van
hypotheekakten in het kader van
Wet werk en bijstand en Besluit
bijstandverlening zelfstandigen
2004 (artikel 171 Gemeentewet)

Burgemeester

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Afdeling

Eenvoudige aanvragen tot € 1000,worden afgehandeld door afdeling
Publiekscentrum, team
Dienstverlening Samenleving,
complexe dan wel afwijzigingen
worden afgehandeld door afdeling
Samenleving, team Werk en
Inkomen.

PUCE

PUCE

Manager,
teamleider

39

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

PUCE

Omschrijving bevoegdheid

500

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Geen toestemming nodig indien
hoofdstuk 5 van de
Telecommunicatiewet van
toepassing is. Medewerker alleen
gemachtigd indien het past in het
beleid. Tevens vergunning nodig
(art. 2.1.5.2 APV). Dient een recht
van opstal te worden gevestigd
indien artikel 5:20 lid 2 BW niet van
toepassing is.

RU

AFDELING RUIMTE
Team Beheer en Onderhoud

501

Geven van privaatrechtelijke
toestemming voor het (aan)leggen
van kabels, leidingen, drainage,
nutsvoorzieningen en / of
rioleringen, buizen, putten, duikers
en dergelijke al dan niet in of onder
een weg (daaronder begrepen de
verdere privaatrechtelijke
afwikkeling)

B&W/
Burgemeester

502

Het nemen van verkeersbesluiten
en het nemen van
verkeersmaatregelen door middel
van plaatsing of verwijdering van
verkeerstekens voor zover zij
betreffen het verkeer op andere
wegen dan die onder beheer bij het
Rijk, provincie of waterschap
(Wegenverkeerswet en de daaraan
gerelateerde regelgeving)

B&W

Manager

Medewerker

Vooraf overleg met politie

RU

503

Het verlenen van een ontheffing ten
behoeve van exceptioneel
wegtransport (artikel 149
Wegenverkeerswet jo. artikel 7.1
Voertuigreglement en artikel 89
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990)

B&W

RDW

Medewerker RDW

Mandaat betreft de bevoegdheid om
van het bepaalde in afdelingen 7, 8 en
14 van hoofdstuk 5 Voertuigreglement
ontheffing te verlenen. Mandaat voor
ontheffing ogv artikel 87 Rvv 1990 geldt
alleen voorzover noodzakelijk voor en
direct samenhangend met ontheffing
ogv Voertuigreglement. Voorafgaande
toestemming nodig indien voertuig
breder is dan 3,50 m of indien op niet
aangewezen wegen wordt gereden

RU

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Manager,
medewerker

40

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

504

Het verlenen van een ontheffing ten
behoeve van langere en zwaardere
vrachtautocombinaties (LZV). De
ontheffing heeft een structureel
karakter.

B&W

Manager

Beheerder Wegen

505

Het verlenen van een ontheffing ten
behoeve van exceptioneel
wegtransport (artikel 149
Wegenverkeerswet jo. artikel 7.1
Voertuigreglement en artikel 89
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990)

B&W

Manager

Medewerker RDW

506

Het aanschrijven in verband met
belemmerende beplanting of
voorwerp (Artikel 2.1.5.1 Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

RU

507

Het aanschrijven in verband met
voorwerpen of stoffen op, aan of
boven de weg (Artikel 2.1.5.1
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

RU

508

Het aanschrijven in verband met
verontreiniging van de weg
(Afvalstoffenverordening
Ooststellingwerf 2004)

B&W

Manager

RU

509

Het verlenen van ontheffing van het
verbod om grote voertuigen te
parkeren op een door B&W
aangewezen plaats (Artikel 5.1.7 lid
3 Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

RU

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

41

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

RU

Mandaat voor ontheffing ogv artikel
87 Rvv 1990 geldt alleen voor
zover noodzakelijk en direct
samenhangend met ontheffing ogv
Voertuigreglement

RU

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

510

Aanstellingsbesluit
verkeersregelaars

Burgemeester

Manager

Beleidsmedewerker verkeer en
vervoer

511

Alle voorbereidende en uitvoerende
handelingen met betrekking tot de
Bomenlijst.

B&W

Manager

Teamleider,
medewerker

512

Besluiten om bomen op de
Bomenlijst te zetten

B&W

Manager

Teamleider,
medewerker

513

Het in rekening brengen van kosten
verbonden aan werken c.q.
werkzaamheden voor derden
verricht.

B&W

Manager

Medewerker

514

Verplichtingen aangaan met derden
teneinde calamiteiten te bestrijden
of te voorkomen.

B&W

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Op grond van het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW).

RU

RU

Mandaat geldt niet wanneer
zienswijzen kenbaar zijn gemaakt.

RU

(deel) productverantwoordelijk medewerker, eerstelijns
geconsigneerde

RU

Team Toezicht en
handhaving

RU

515

Aanzegging voornemen tot
intrekking aanlegvergunning (artikel
3.19 Wet ruimtelijke ordening)

B&W

Manager

Medewerker

516

Voorwaarschuwing (Wet ruimtelijke
ordening, Woningwet, Bouwbesluit,
Bouwverordening, APV, Wet
milieubeheer, Wet
bodembescherming, Wet
geluidhinder, Wabo,
Bouwstoffenbesluit en
Vrijstellingsregeling), hieronder
vallen ook voornemen dwangsom
of bestuursdwang

B&W

Manager

Teamleider

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

RU

42

Besluit tot intrekking is niet
gemandateerd

RU

RU

517

Het stilleggen van bouw- en
sloopwerkzaamheden (5.17 Wabo,
125 Gemeentewet en artikel 11.1
Bouwverordening)

B&W

Met toezicht belaste
ambtenaar

Het besluit dient te worden
ondertekend door de manager. Ter
kennisname aan B&W achteraf

RU

518

Uitvoeren bestuursdwang

B&W

Portefeuillehouder

Alleen in het kader van Wet
Milieubeheer en de handhaving
van het verbod van permanente
bewoning van recreatiewoningen

RU

519

Het beslissen op een
handhavingsverzoek van derden.

B&W

Manager

520

Het aanschrijven van een eigenaar
of houder van een hond (artikel
2.4.17, 2.4.18 en 2.4.Algemene
Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008 jo. artikel 125
Gemeentewet)

B&W

Manager

RU

521

Bekendmaking aan eigenaar of
houder ivm gevaarlijke of
hinderlijke hond (artikel
2.4.Algemene Plaatselijke
Verordening Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

RU

522

Aanschrijving ivm verkeerd
aanbieden van huishoudelijk afval
(Afvalstoffenverordening
Ooststellingwerf 2004)

B&W

Manager

RU

523

Aanschrijving van rechthebbende
ivm iepziekte (artikel 4.3.12
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008)

B&W

Manager

524

Het ondertekenen van de eerste
aanschrijving/bestuurlijke
waarschuwing.

B&W

Manager

Teamleider

525

Einde handhavingstraject.

B&W

Manager

Teamleider

526

Het verlenen van uitstel van
betaling van bestuursrechtelijke
geldschulden (artikel 4:94 lid 1
Algemene wet bestuursrecht)

B&W

Manager

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Teamleider

RU

Is geen aanschrijving in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht

RU

Hier valt niet onder het voornemen
dwangsom of bestuursdwang

RU

RU
RU

43

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

527

Op verzoek van de overtreder de
opgelegde last onder dwangsom
opheffen, de looptijd ervan
opschorten voor een bepaalde
termijn of de dwangsom te
verminderen in geval van blijvende
of tijdelijke gehele of gedeeltelijke
onmogelijkheid voor de overtreder
om aan zijn verplichtingen te
voldoen (artikel 5:34 lid 1
Algemene wet bestuursrecht)

B&W

Manager

Teamleider

RU

528

Het beslissen over de invordering
van een verbeurde dwangsom.
(artikel 5:37 Algemene wet
bestuursrecht)

B&W

Manager

Teamleider

RU

529

Opschorten begunstigingstermijn in
een handhavingprocedure

B&W

Manager

Teamleider

RU

530

Aanzegging voornemen intrekking
van een omgevingsvergunning.

B&W

Manager

Teamleider

RU

531

Het intrekken van een
omgevingsvergunning (artikel 2.33
Wabo)

B&W

Manager

532

Het bij beschikking vaststellen van
de hoogte van verschuldigde
kosten voortvloeiende uit de
toepassing van feitelijke
bestuursdwang (kostenbeschikking
ex artikel 5:25 lid 6 Awb)

B&W

Manager

Teamleider

RU

533

Het bij beschikking vaststellen van het
bedrag van verschuldigde wettelijke
rente in geval van te late betaling van
verschuldigde kosten uit bestuursdwang
(rentebeschikking ex artikel 4:99 Awb)

B&W

Manager

Teamleider

RU

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

RU

44

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Medewerker

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Team Projectbureau
534

Alle voorbereidende en uitvoerende
werkzaamheden m.b.t. verzoeken
om planschadevergoeding (m.u.v.
van het besluit) (artikel 49 Wet op
de Ruimtelijke Ordening en artikel
6.1 Wet ruimtelijke ordening)

B&W

Manager

535

Alle voorbereidende en uitvoerende
werkzaamheden m.b.t.
structuurvisies,
bestemmingsplannen,
projectbesluiten en
voorbereidingsbesluiten (Wet
ruimtelijke ordening en Besluit
ruimtelijke ontwikkeling)

B&W

Manager

536

Voorbereidende en
uitvoeringshandelingen m.b.t.
subsidieaanvragen in het kader van
beeldbepalende
panden/gemeentelijke
monumenten en
gebiedsgerichtbeleid
(subsidieverordening en titel 4.2
van de Algemene wet
bestuursrecht)

B&W

Manager

537

Het besluiten tot koop en verkoop
van gemeentelijke eigendommen
(artikel 160 lid 1 onder e
Gemeentewet)

B&W
Burgemeester

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

RU

Medewerker

Manager

45

Het vaststellen van een
structuurvisie, een
bestemmingsplan en een
voorbereidingsbesluit is een
bevoegdheid van de
gemeenteraad. Het wijzigen dan
wel uitwerken van een
bestemmingsplan is een
bevoegdheid van het college

RU

Passend binnen door raad
vastgestelde programbegroting

RU

Passend binnen de algemene
voorwaarden voor de verkoop van
onroerende zaken;
Passend binnen het budget;
Tot een maximum van € 100.000

RU

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

B&W
Burgemeester

Manager,
medewerker

Medewerker alleen bevoegd tot
ondertekening en niet tot nemen
besluit.

RU

Het verlenen van opties inzake
verkoop van onroerende zaken

B&W

Manager, senior
beleidsmedewerker
planontwikkeling

Schriftelijk vastleggen en voorzien
van termijn.

RU

540

Vertegenwoordiging gemeente bij
het passeren van (notariële) akten,
die betrekking hebben op het
verwerven, vervreemden of ruilen
van onroerende zaken alsmede het
aangaan van overeenkomsten
inzake huur of in gebruik geven van
onroerend goed, inclusief
legalisatie handtekening (artikel
171 Gemeentewet)

Burgemeester

Manager, senior
beleidsmedewerker
planontwikkeling,
medewerker

Geen mandatering aan
medewerker indien het koop c.q.
verkoop betreft in het kader van
bedrijfsterreinen

RU

541

Het ondertekenen van de
planschadeovereenkomst op grond
van artikel 6.4 Wet ruimtelijke
ordening

B&W

Het sluiten van bruikleen- en
huurovereenkomsten voor
gemeentelijke sportaccommodaties
(artikel 160 en 171 Gemeentewet)

B&W
Burgemeester

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

538

Het besluiten tot verhuur of in
gebruik geven van aan de
gemeente in eigendom behorende
zaken (artikel 160 lid 1 onder e
Gemeentewet)

539

542

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Manager

RU

Manager,
medewerker

46

RU

Omschrijving bevoegdheid

600

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Medewerker

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Het ondertekenen van
correspondentie aan
welzijnsinstellingen is
voorbehouden aan de manager.

SL

AFDELING SAMENLEVING
Team Beleid en uitvoering

601

Voorbereidende en
uitvoeringshandelingen mbt
subsidieaanvragen
(subsidieverordening en titel 4.2
van de Algemene wet
bestuursrecht)

B&W

Manager

602

Het verlenen en vaststellen van
incidentele subsidies
(subsidieverordening en titel 4.2
Algemene wet bestuursrecht)

B&W

Manager

603

Het verlenen van subsidie
< € 10.000.

B&W

Manager

604

Het sluiten van bruikleen- en
huurovereenkomsten voor
gemeentelijke sportaccommodaties
(artikel 160 en 171 Gemeentewet)

B&W
Burgemeester

605

De uitvoering rondom melding en
registratie van kindercentra,
gastouderbureaus en gastouders in
het Landelijk Register (artikel 46
e.v. Wet kinderopvang)

B&W

Manager

606

Het verlenen van vrijstelling
wegens het volgen van ander
onderwijs (artikel 15 Leerplichtwet)

B&W

Leerplichtambtenaar

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

SL

Geldt niet in geval van weigering

Manager,
medewerker

beleidsmedewerker

SL
SL

Intrekken uit dan wel het niet
opnemen in het register, anders
dan op initiatief van de houder, is
niet gemandateerd

SL

SL

47

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

607

Toezicht op de naleving van de
Leerplichtwet

B&W

Leerplichtambtenaar

608

Verstrekken van een vergoeding
voor noodzakelijke vervoerskosten
(artikel 4 Wet op het primair
onderwijs en Verordening
Leerlingenvervoer)

B&W

Manager

Teamleider,
medewerker

De medewerker is gemandateerd
vergoedingen te verstrekken tot
een max. van € 1.000,--

609

Het tijdelijk vaststellen van andere
sluitingstijden of het bevelen van
tijdelijke sluiting (artikel 2.3.1.4
Algemene Plaatselijke Verordening
Ooststellingwerf 2008).

Burgemeester

Manager

Medewerker
openbare orde en
veiligheid

Het horecaconvenant dient als
referentiekader te worden
gehanteerd.

610

Het ondertekenen van besluiten tot
het opleggen van een huisverbod

Burgemeester

Hulpofficier van jusitite

611

Het nemen van besluiten op grond
van:
• de Algemene bijstandswet;
• de Wet Werk en bijstand;
• het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004;
• de Wet inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers;
• de Wet inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen;
• de Wet inburgering;
• de Wet investeren in jongeren

B&W

Manager

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

SL
SL

SL
Teamleider,
juridischmedewerker,
bijstandsconsulent,
casemanager,
medewerker
uitkeringsadministratie

48

Eenvoudige aanvragen tot € 1000,worden afgehandeld door afdeling
Publiekscentrum, team
Dienstverlening Samenleving,
complexe dan wel afwijzigingen
worden afgehandeld door afdeling
Samenleving, team Werk en
Inkomen.

SL

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Brieven mogen niet gericht zijn op
enig rechtsgevolg, noch een
beleidsopvatting of
beleidsvoornemen weergeven,
derhalve geen beslissingen of
standpunten van een
bestuursorgaan

BD

700

BUITENDIENST

701

Het doen uitgaan en ondertekenen
van brieven die uitsluitend
mededelingen en informatie
bevatten van feitelijke aard (zgn.
koude informatie), alsmede het
verstrekken van eenvoudige
statistische gegevens

B&W
Burgemeester

Bedrijfsleider

702

Alle handelingen en uitvoering van
procedures die nodig zijn ter
voorbereiding van besluitvorming

B&W
Burgemeester

Bedrijfsleider

703

Het voeren van correspondentie,
het overleggen van (nadere)
gegevens en het verrichten al de
overige handelingen die nodig zijn
ter verkrijging van subsidies mbt
diensten c.q. werken (artikel 160 lid
1 onder a Gemeentewet en titel 4.2
Algemene wet bestuursrecht)
Het beslissen op verzoeken om
informatie in het kader van de Wet
Openbaarheid van Bestuur .

B&W

Bedrijfsleider

BD

B&W

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider

BD

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 2 CAR/UWO
(aanstelling en
arbeidsovereenkomst)

B&W

Gemeentesecretaris,

704

705

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Bedrijfsleider

49

BD

BD

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 3:1:1 lid
2 en 3 (nadere regels zijn
gesteld).

BD

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 4:2 lid 1
(nadere regels zijn gesteld) en
4:3 (o.a. afkoop verlof)

BD

B&W

Gemeentesecretaris,

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 4a:3 lid
2 (nadere regels zijn gesteld).

BD

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 5 CAR/UWO
(seniorenmaatregelen)

B&W

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

Geen mandatering mbt eigen
functie

BD

710

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 5a CAR/UWO (FPU
gemeenten en nieuwe
seniorenmaatregelen)

B&W

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

Geen mandatering mbt eigen
functie

BD

711

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 6 CAR/UWO
(vakantie, vakantietoelage en
verlof)

B&W

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Verplichte advisering van
personeelsconsulent;
• Geen mandatering tav 6:2:1,
6:4:4 en 6:5:7.

BD

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

706

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 3 CAR/UWO (salaris
en vergoedingsregelingen)

B&W

Gemeentesecretaris

707

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 4 CAR/UWO
(arbeidsduur en werktijden)

B&W

708

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 4a CAR/UWO
(Uitwisselen van
arbeidsvoorwaarden)

709

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012
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Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 7:2:2,
7:16, 7:18, 7:18:1, 7:21 en
7:22;
• Zie het protocol ziekteverzuim.

BD

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

• Geen mandatering mbt eigen
functie;
• Geen mandatering tav 8:12 lid
6.

BD

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

•

BD

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

712

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 7 CAR/UWO
(aanspraken bij ziekte)

B&W

Gemeentesecretaris

713

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 8 CAR/UWO
(ontslag), artikelen:
8:1 (ontslag op verzoek);
8:2 (ontslag wegens
ouderdomspensioen);
8:10 (ontslag wegens pré-vut);
8:11 (ontslag wegens FPU);
8:12 (ontslag uit een tijdelijke
aanstelling of urenuitbreiding).
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 15 CAR/UWO
(overige rechten en plichten),
artikelen:
15:1:10 lid 2 (dienstopdracht);
15:1:15 (beoordeling);
15:1:22 (reis- en verblijfkosten);
15:1:23 (schadevergoeding);
15:1:24 (gebruik motorrijtuig);
15:1:26 (opleiding);
15:1:27 (idem, beneden 18 jaar);
15:1:28 (bijzondere prestaties).
Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 17 CAR/UWO
(opleiding en ontwikkeling)

B&W

B&W

714

715

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

•
•

B&W

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

51

Geen mandatering mbt eigen
functie;
Dienstopdracht geschiedt
schriftelijk.
Manager neemt besluiten
over opleidingen, vergoeding
van schade en gratificaties na
overleg met teamleider.

Geen mandatering mbt eigen
functie

BD

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

716

Het nemen van besluiten op grond
van hoofdstuk 18 CAR/UWO

B&W

Gemeentesecretaris

Bedrijfsleider

717

Het aangaan van overeenkomsten
cq. verlenen van opdrachten tot:
1. Werken;
2. Leveringen;
3. Diensten;

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider,
projectleider en
produktverantwoordelijke
medewerker

718

Het vastleggen van rechten en het
innen van gelden in het kader van
de Regeling product
verantwoordelijke medewerker

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider,
projectleider en
produktverantwoordelijke
medewerker

719

De bevoegdheid tot het nemen van
alle maatregelen noodzakelijk ter
handhaving van
overeenkomsten/contracten in
algemene zin tot aan de beslissing
om naar de rechter te gaan

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012
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Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden
• Geen mandatering mbt eigen functie;
• Geen mandatering tav 18:1:13.

Dient binnen de taken van de
onder de mandataris ressorterende
organisatieonderdeel te vallen.
Binnen de begroting, de budgetten
van de afdeling of door de Raad
beschikbaar gestelde kredieten en
investeringsruimten en het
vastgestelde inkoop- en
aanbestedingsbeleid en de
Regeling product verantwoordelijke
medewerker.
Met in achtneming van artikel 169
Gemeentewet. Het besluit om
Europese aanbestedingen te
volgen blijft bevoegdheid van B&W

Afdeling

BD

BD

BD

Overleg met de portefeuillehouder

BD

Bevoegd orgaan

720

Burgers aanzeggen het
gemeentehuis en gebouwen in
eigendom van de gemeente te
verlaten(artikel 160 Gemeentewet)

B&W

721

Het doen van aangifte bij de politie
namens de gemeente

Burgemeester

Gemeentesecretaris
Manager,
teamleider en
medewerker
buitendienst

Tenzij specifiek machtiging is
verleend. College informeren bij
betrokkenheid van één of
meerdere medewerkers van de
gemeente

BD

722

Vertegenwoordiging
bestuursorgaan (alsmede het
opstellen van het verweerschrift)
bij:
• hoorzittingen inzake door de
burger ingediende bedenkingen of
zienswijzen;
• hoorzittingen commissie
bezwaarschriften;
• hoorzittingen Gedeputeerde
Staten van Fryslan (bv. bij
bestemmingsplanprocedures);
• hoorzittingen publiekrechtelijke
rechtsgedingen.
Vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan op hoorzittingen in
civielrechtelijke rechtsgedingen

Raad, B&W of
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider

Tenzij specifiek machtiging is
verleend. Hieronder valt tevens de
bevoegdheid om voorbereidende
handelingen te verrichten en het
voeren van verweer in die gevallen
dat de gemeente in procedure
wordt betrokken

BD

Raad, B&W of
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider

Tenzij specifiek machtiging is
verleend en eventueel naast
verplichte procureurstelling

BD

Het in rekening brengen van kosten
verbonden aan werken c.q.
werkzaamheden voor derden
verricht

B&W

723

724

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Gemandateerd aan

Bedrijfsleider

Ondermandaat

Medewerker

53

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Gemeentesecretaris
Bedrijfsleider

College informeren

Afdeling

Omschrijving bevoegdheid

BD

BD

Omschrijving bevoegdheid

725

Bevoegd orgaan

Gemandateerd aan

Ondermandaat

Verplichtingen aangaan met derden
teneinde calamiteiten te bestrijden
of te voorkomen.

Vastgesteld d.d.: 8 mei 2012
inwerkingtreding: 15 mei 2012

Machtiging verleend
aan

Volmacht verleend
aan

Bedrijfsleider,
(deel)productverantwoordelijke medewerker,
eerstelijnse
geconsigneerde

54

Opmerkingen/beperkingen/
voorschriften/voorwaarden/
bijzonderheden

Afdeling

BD

