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Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende
regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Neder-Betuwe 2015
De raad van de gemeente Neder-Betuwe;
gelezen
overwegende dat:
de voortvarende uitoefening van bevoegdheden gebaat is bij delegatie;
actualisering van het delegatiebesluit wenselijk is voor een compleet en integraal beeld van
bevoegdheidsverdelingen;
het in een bijlage opnemen van nieuwe delegatiebesluiten de actualiteit van het delegatiebesluit
waarborgt;
gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

Algemeen delegatiebesluit Neder-Betuwe 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit besluit en de daarbij behorende bijlage verstaat onder:
delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van
a.
besluiten aan een ander bestuursorgaan dat deze taken onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;
mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
b.

Artikel 2 Toepassingsbereik
1.
2.

3.

Dit besluit is van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in de bijlage bij
dit besluit, alsmede op toekomstige wijzigingen van die bijlage.
De in de bijlage genoemde bevoegdheden worden hierbij overgedragen aan het college van
burgemeester en wethouders of aan de werkgeverscommissie als bedoeld in de Verordening
werkgeverscommissie griffie gemeente Neder-Betuwe.
De bijlage wordt actueel gehouden op basis van besluitvorming door de raad. Het college van
burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk en stemt daarbij af met de griffie.

Artikel 3 Gevallen waarin delegatie niet is toegestaan
Behoudens de specifieke uitzonderingen en voorwaarden die in de bijlage zijn vermeld, worden de
volgende bevoegdheden uitdrukkelijk aan de raad voorbehouden:
vaststelling van de kaders van het beleid;
a.
bevoegdheden genoemd in artikel 156 lid 2 van de Gemeentewet;
b.
bevoegdheden tot regelgeving, tenzij in separate verordeningen is bepaald dat het college of
c.
werkgeverscommissie ter zake nadere regels kan vaststellen;
besluitvorming omtrent politiek/bestuurlijk controversiële onderwerpen, zulks ter beoordeling
d.
van de raad;
onderwerpen waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet zijn voorzien in (een wijziging
e.
van) de begroting en waarvoor door de raad geen krediet is gevoteerd.

Artikel 4 Informatieplicht
1.
2.

1

Het college doet van alle krachtens dit besluit genomen besluiten en verrichte handelingen binnen
vier weken mededeling aan de raad.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan het college ten aanzien van de bevoegdheden
volgens de onderdelen C.1, E.1 en F.1 van de bijlage bij dit besluit (volgens de nummering op de
in artikel 6 lid 1 genoemde datum) volstaan met een jaarlijkse rapportage aan de raad over de
wijze waarop van die bevoegdheden gebruik is gemaakt.
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3.
4.
5.

Buiten de in het eerste en tweede lid neergelegde informatieplicht verschaft het college op verzoek
van de raad inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.
De werkgeverscommissie doet jaarlijks verslag aan de raad over de wijze waarop van haar
bevoegdheden gebruik is gemaakt.
Verzuim van de in de vorige leden bedoelde informatieplichten heeft niet tot gevolg dat het besluit
onbevoegd is genomen c.q. de handeling onbevoegd is verricht.

Artikel 5 Mandaat van krachtens delegatie verkregen bevoegdheden
1.
2.
3.

Het college kan krachtens delegatie verkregen bevoegdheden uitsluitend opdragen aan een
ambtenaar, indien en nadat de raad daarvoor toestemming heeft verleend.
De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt hierbij verleend voor de bevoegdheden genoemd
in de onderdelen in de bijlage bij dit besluit.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op ondermandaat
van bevoegdheden die het college krachtens mandaat van de raad heeft verkregen.

Artikel 6 Slotbepaling
1.
2.
3.
4.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2015.
Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het Delegatiebesluit gemeente Neder-Betuwe 2004,
vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 maart 2004, ingetrokken.
Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen delegatiebesluit Neder-Betuwe 2015.
In een besluit dat op grond van dit delegatiebesluit wordt genomen, wordt vermeld dat het
genomen besluit mede krachtens dit delegatiebesluit is genomen. Een besluit dat op grond van
dit delegatiebesluit wordt genomen, wordt als volgt ondertekend:
“De werkgeverscommissie, op grond van het Algemeen delegatiebesluit 2015,
de voorzitter,
< handtekening >
< naam voorzitter >”
Of:
“Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, op grond van het Algemeen delegatiebesluit
2015,
de secretaris, de burgemeester,
< handtekening > < handtekening >
< naam secretaris > < naam burgemeester >”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 januari 2015.

De griffier a.i.,

mr. P.M.H. van Ruitenbeek

de voorzitter,
ir. C.W. Veerhoek
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