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Officiële uitgave van Lingewaal.

Algemeen delegatiebesluit gemeente Lingewaal
De raad van de gemeente Lingewaal;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2016 ;
gelet op de artikelen 108 jo. 147 en 156 van de Gemeentewet;
besluit:

I
de bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het hieronder opgenomen register, te delegeren of op
te dragen aan het college of de werkgeverscommissie;

II
voor de onder I. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de instructies of voorwaarden, zoals vermeld
in het hieronder opgenomen register, vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren;

DELEGATIE AAN HET
COLLEGE
Delegatie aan college

Artikel

Omschrijving van de
bevoegdheid

2:3 eerste lid
Algemene wet
bestuursrecht (Awb)

Instructies of
voorwaarden

Het doorzenden van geschriften tot behandeling
waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, aan dat bestuursorgaan

4:5

Het aan een aanvrager bieden van gelegenheid de
aanvraag aan te vullen binnen een gestelde termijn
en het besluiten een aanvraag niet in behandeling
te nemen

4:14, eerste lid

meedelen dat beschikking niet binnen de bij wettelijk
voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven
en noemen van een termijn waarbinnen de beslissing
wel tegemoet kan worden gezien

4:14, derde lid

meedelen dat beschikking niet binnen 8 weken kan
worden gegeven en noemen van een redelijke termijn
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien

4:15, eerste lid, sub b

meedelen dat redelijkerwijs noodzakelijke informatie
aan buitenlandse instantie is gevraagd

4:15, tweede lid, sub a

verzoeken aan aanvrager om schriftelijk in te stemmen met uitstel van de beslistermijn

4:15, derde lid

meedelen dat beslistermijn is opgeschort, in geval
van overmacht

4:15, vierde lid

meedelen dat opschorting eindigt onder vermelding
van termijn waarbinnen beschikking alsnog wordt
gegeven

4:18, eerste lid

besluiten tot het vaststellen van de verschuldigdheid
en de hoogte van de dwangsom

4:20

besluiten tot terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

7:10, tweede lid

meedelen dat een verzuim kan worden hersteld

7:10, derde lid

besluiten tot verdagen beslissing op bezwaarschrift

7:10, vierde lid

verder uitstellen van beslissing op bezwaarschrift

7:10, vijfde lid

meedelen dat toepassing is gegeven aan artikel 7:10,
tweede, derde of vierde lid

6

besluiten op verzoek om informatie

6

besluiten tot het verdagen van een beslissing op
verzoek om informatie

7

verstrekken van informatie

inclusief niet verstrekken

besluiten op verzoek om hergebruik

inclusief weigeren en het
verbinden van voorwaarden
met inachtneming van art. 6
van de wet

Openbaarheid
Wet openbaarheid
van bestuur (Wob

Wet hergebruik van 4,vierde lid
Overheids-informatie
(Who)
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inclusief weigeren

Burgerlijk Wetboek
(BW)

4, vijfde lid

besluiten tot het verdagen van een beslissing op
verzoek om hergebruik

4, achtste lid

verstrekken van informatie

1:63 en artikel 1 Besluit
Het aanwijzen van trouwlocaties voor één dag
burgerlijke stand. in samenhang met artikelen 108 en
147 Gemeentewet

inclusief niet verstrekken
inclusief weigeren en mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden dat (1) de
rechtszekerheid van een voltrekking of een registratie in
voldoende mate is gewaarborgd door de aanwezigheid
van de ambtenaar van de
burgerlijke stand en het aantal getuigen en (2) de trouwlocatie voldoet aan de eisen
van openbaarheid en goede
smaak.

DELEGATIE AAN DE
WERKGEVERSCOMMISSIE
Gemeentewet

Ambtenaren-wet, de op
Bevoegdheden als werkgever van de raadsgriffie met
deze wet gebaseerde en de uitzondering van de bevoegdheden tot aanstelling,
door de raad vastgestelde schorsing en ontslag van de raadsgriffier.
rechtspositionele voorschriften en de artikelen
107 tot en met 107e, eerste
lid van de Gemeentewet.

III
de Delegatiebesluiten uit 2000, 2005 en 2013 zoals die door u bij besluiten van 18 mei 2000, 24 maart
2005 en 12 september 2013 zijn vastgesteld, in te trekken;

IV
dat in een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, kenbaar wordt
gemaakt dat dit besluit wordt genomen op grond van dit delegatiebesluit;

V
dat het college de raad in kennis stelt van een krachtens delegatie genomen besluit waarvan het college
redelijkerwijs kan aannemen dat kennisneming voor de raad van belang is.

VI
dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking;

VII
dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit gemeente Lingewaal.
Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal, in zijn openbare vergadering van 8 september 2016

De griffier, De voorzitter,

H. H. Dame L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
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