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1

Nr.

Bevoegdheid

Betrokken Mandaat aan
orgaan

1.

Openstellen vacature

College

2.

Alle activiteiten in het kader van de procedure College
werving & selectie

Voorzitter selectiecommissie.

3

Aanstelling

College

Directie

4.

Ontslag op eigen verzoek

College

Afdelingshoofden

5.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid van
medewerkers

College

Directie

6.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 7, het toekennen periodieke verhoging
van het salaris

Directie

7.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 8, onthouding van een periodieke
verhoging van het salaris

Directie

8.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art.9, salarisvaststelling bij bevordering
naar hogere schaal.

Directie

9.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 10, toekenning van een extra periodieke verhoging (flexibele beloning).

Directie

10.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 12, toekenning van een tijdelijke persoonlijke toelage (flexibele beloning).

Directie

11.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 13, toekenning persoonlijke toelage
na het bereiken van een maximumsalaris
(flexibele beloning).

Directie

12.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 14, toekenning van een arbeidsmarkttoelage (flexibele beloning).

Directie

13.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 14a, toekenning van een behoudstoelage (flexibele beloning)

Directie

14.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 18, toekenning van een waarnemingstoelage

Afdelingshoofden

15.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 19 , toekenning van een overwerkvergoeding

Afdelingshoofden

16.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art.20, toekenning van een toelage voor
onregelmatige dienst

Afdelingshoofden

17.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 21, toekenning van een toelage bereikbaarheidsdienst.

Afdelingshoofden

18.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art. 22, toekenning van een toelage gladheidsbestrijding.

Afdelingshoofden

19.

Uitvoering geven aan de bezoldigingsverorde- College
ning art.23, toekenning van een inconveniënten
toelage

Afdelingshoofden

20.

Bezoldigingsverordening art. 24 zijnde het toe- College
kennen van een toelage bedrijfshulpverlening

Directie
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Ondermandaat
aan

Afdelingshoofden

Specifieke bepalingen
Binnen goedgekeurde formatie
en functiewaardering

Personeelsconsulenten v.w.b.
ondertekening
correspondentie

Voor wat betreft de kosten van
werving en (psychologische)
onderzoeken is het hoofd P &
O bevoegd.
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21.

De bevoegdheid om te schuiven met personeels- College
budgetten tussen afdelingskostenplaatsen- met
daaraan gekoppeld de formatie.

Directie

22.

Inhuren tijdelijk personeel t.l.v. vacaturevoordeel/ knelpuntenpot

College

Afdelingshoofden

23.

Toepassing regeling reis- en verblijfskosten

College

Afdelingshoofden

24.

Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden (hfdst. 4a College
CAR/UWO)

Afdelingshoofden

25.

Seniorenmaatregelen (hfdst. 5 CAR/UWO)

College

Afdelingshoofden

26.

Toekennen (buitengewoon) verlof

College

Direct leidinggevenden,

27.

Overschrijden arbeidsduur per jaar (art. 6:2
CAR/UWO)

College

Afdelingshoofden

28.

Betaald ouderschapsverlof

College

Afdelingshoofden

29.

Beslissingen met betrekking tot detachering

College

Directie

30.

Nevenwerkzaamheden

College

Afdelingshoofden

31.

Plicht tot aanvaarding andere betrekking (art. College
15:1:10 CAR/UWO) en verplichting tot het verrichten van andere werkzaamheden (art. 15:1:11
CAR/UWO)

Directie

32.

Vaststelling beoordeling

Directie

33.

Vergoeden van schade (art. 15:1:23 CAR/UWO) College

Afdelingshoofd
BMO

34.

Disciplinaire straffen

College

Directie

Met uitzondering van de straf
genoemd in art. 8:13
CAR/UWO (gedwongen ontslag)

35.

Vaststellen opleidingsplan

College

Directie

Na consultatie MT

36.

Verplaatsingskosten (hfst 18 CAR/UWO)

College

Directie

37.

Aanstelling en ontslag op eigen verzoek en
College
wegens arbeidsongeschiktheid leden vrijwillige
brandweer

Brandweercommandant

38.

Beslissingen in afwijking van het cafetariamodel College

Directie

39.

Toekenning ontslaguitkering

College

Afdelingshoofden

40.

Toekenning diensttijd- en jubileumuitkering

College

Afdelingshoofden

41.

Toekenning van gratificaties

College

Afdelingshoofden

42.

Vaststelling werktijden

College

Afdelingshoofden

43.

Uitvoering van de levensloopregeling

College

Directie

44.

Toekenning van tijd en (on)kosten opleidingen, College
cursussen e.d. (artikel 17:1:1 CAR/UWO)

Afdelingshoofden

45.

Vergoeding kosten geneeskundige verzorging College
bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst
(art 7.7 CAR/UWO)

Afdelingshoofd
BMO

46.

Loondoorbetaling tijdens ziekte artikel 7:3
CAR/UWO en afwijkingen daarvan artikel 7:8
CAR/UWO

College

Afdelingshoofd
BMO

47.

Het bevestigen ingevolge art. 6:14 Algemene
wet bestuursrecht van de ontvangst van bezwaarschriften

Raad/ Col- Secretaris cie.
lege burge- Bezwaarschriften
meester

48.

Het doorzenden ingevolge artikel 6:15 Awb van Raad/ Col- Secretaris cie.
bezwaar/beroepschriften die zijn ingediend bij lege
Bezwaarschriften
een onbevoegd bestuursorgaan
Burgemeester

49.

Het uitnodigen voor hoorzittingen ingevolge
artikel 7:2 Awb

50.

Bevoegdheid tot het verdagen van de beslissing Raad/ Col- Juridisch medeop bezwaar ingevolge artikel 7:10, lid 3, Awb
lege
werker A en B
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Raad/ Col- Secretaris cie.
lege
Bezwaarschriften
Burgemeester

Knelpuntenpot: na toestemming directie

Met uitzondering van voormannen

In die gevallen waarin de directie beoordelaar is; de portefeuillehouder P&O.

Afdelingshoofden en commandant brandweer
Vergoeding van kosten dient
plaats te vinden binnen het
goedgekeurde budget.

Personeelsconsulenten

Burgemeester
51.

Het bevestigen ingevolge artikel 9:6 Algemene Raad/ Col- Klachten coördiwet bestuursrecht van de ontvangst van klach- lege/ Bur- nator
ten.
gemeester

52.

Het uitnodigen voor hoorzittingen ingevolge
artikel 9:10 Awb

53.

Het verdagen van de termijn voor beslissen op Raad/ Col- Klachten coördiklachten ingevolge de artikelen 9:11 lid 2.
lege/ Bur- nator
gemeester

54.

Aanmelding van schadegevallen bij verzekeringsmaatschappij/ correspondentie terzake

College

Jur. Medew. A/B

55.

Beslissen inzake het al dan niet toekennen van College
schadevergoeding wegens geleden schade
door derden (wettelijke aansprakelijkheid)

Afdelingshoofd
BMO, schadebehandelaars van
centraal beheer
Achmea

Raad/ Col- Klachten coördilege/ Bur- nator
gemeester

jur. Medewerker A/B

Mandaat van beperkt tot max.
schade- vergoeding van
€10.000,- per geval. Tot max €
1.000,-jur. medew. A en B bevoegd.

Ondermandaat
aan

Specifieke bepalingen

Het bevestigen van de ontvangst en de beoor- Raad/colle- Juridisch mededeling van ingebrekestellingen (4:17, lid 3, 6:12, ge/
werker A en B
lid 2, Awb)
burgemeester
57.

Het beoordelen van de ontvankelijkheid van
bezwaarschriften ingevolge artikel 6:6 Awb inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van
de termijn voor het nemen van een beslissing
op bezwaar (7:10, lid 2, Awb)

Raad/ Col- Juridisch medelege
werker A en B
Burgemeester

58.

Bevoegdheid tot het verder uitstellen van de
afhandeling van een klacht (9:11, lid 3, Awb)

Raad/ Col- Klachten coördilege/ Bur- nator
gemeester

Afdeling Financiën
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Nr.

Bevoegdheid

Betrokken Mandaat aan
orgaan

1.

Het afsluiten resp. uitzetten van kasgeld- en
daggeldleningen en het sluiten van rekeningcourantovereenkomsten

College

Afdelingshoofd
Financiën

2.

Het afsluiten resp. uitzetten van langlopende
geldleningen

College

Afdelingshoofd
Financiën

3.

Uitvoering garantieregelingen, waaronder rege- College
lingen m.b.t. achterstand in betalingen, het invorderen c.a. regelen van betalingen i.v.m.
borgstellingen

Afdelingshoofd
Financiën

4.

Verzekeren van gemeentelijke eigendommen College
en het vaststellen van betalingen m.b.t. het eigen risico

Afdelingshoofd
Financiën

5.

Het uitzetten van middelen via callgeld, deposi- College
to en spaarrekening

Medewerker Financiën belast
met treasury

2e handtekening van hoofd financiën noodzakelijk, zie hiervoor het treausury-statuut,
vastgesteld door het college
op 5 augustus 2008

6.

Het aantrekken van middelen via callgeld of
kasgeld

College

Medewerker Financiën belast
met treasury

2 handtekening van hoofd afdeling financiën noodzakelijk,
zie hiervoor het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 5 augustus 2008

7.

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

College

Medewerker Financiën met tekeningsbe-voegdheid

2 handtekening van een medewerker financiën noodzakelijk,
zie hiervoor het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 5 augustus 2008

8.

Bankrekeningen openen/ sluiten en wijzigen

College

Afdelingshoofd
Financiën

2 handtekening van directeur
noodzakelijk, zie hiervoor het
treasurystatuut, vastgesteld
door het college op 5 augustus
2008

9.

Bankcondities en tarieven afspreken

College

Afdelingshoofd
Financiën

2 handtekening van directeur
noodzakelijk, zie hiervoor het
treasurystatuut, vastgesteld
door het college op 5 augustus
2008
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Elk besluit wordt (i.h.k.v. het
delegatiebesluit van 27 mei
1999) ter kennis gebracht van
het college

e

e

e

e

10.

Het vaststellen van kredietfaciliteiten

College

Afdelingshoofd
Financiën

Tweede handtekening van directeur noodzakelijk, zie hiervoor het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 5
augustus 2008

11.

Het aantrekken van middelen via onderhandse College
leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf van de begroting

Medewerker Financiën belast
met treasury

Tweede handtekening van directeur noodzakelijk, zie hiervoor het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 5
augustus 2008

12.

Het uitzetten van middelen via (staats)obliga- College
ties, MTN's, CP's, CD's, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Medewerker Financiën belast
met treasury

Tweede handtekening van
hoofd afdeling financiën
noodzakelijk, zie hiervoor het
treasurystatuut, vastgesteld
door het college op 5 augustus
2008

13.

Het voeren van een beperkingenregister en re- College
gistratie in het kader van de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen

Medewerkers
van equalit

14.

Het beleggen van middelen in garantieproduc- College
ten

Afdelingshoofd
Financiën

Medewerkers
publieksbalie
voor wat betreft
het verstrekken
verklaringen en
waarmerken.
Tweede autorisatie door het
college noodzakelijk, zie hiervoor het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 5
augustus 2008

Afdeling Publieks- en Facilitaire zaken

4

Nr.

Bevoegdheid

1.

Het tegen ontvangstbewijs in ontvangst nemen Burgevan stukken gericht aan bestuursorganen van meester
de gemeente

afdelingshoofd
PFZ

Medewerkers
PFZ

2.

Verzenden van ontvangstvestigingen n.a.v. in- College
gekomen post

Afdelingshoofd
PFZ

Medewerkers
postkamer

3.

Het aangaan van bruikleenovereenkomsten
Burget.o.v. door de afdeling FZ beheerde materialen. meester

Afdelingshoofd
PFZ

Bodes

4.

Het voeren van algemene correspondentie met College
betrekking tot aanbestedingen zoals ontvangstbevestigingen, toezenden stukken en leveren
informatie.

Inkoper PFZ

5.

Het besluiten tot het in beheer overnemen van College
particuliere archieven

Teamleider DIV

6.

De verstrekking of weigering van inlichtingen
uit de basisadministratie persoonsgegevens
(GBA)

College

Medewerkers
PFZ

7.

Het afgeven van de navolgende verklaringen/do- Burgecumenten
meester
-verklaring van "in leven zijn" (zgn. attestatie
de vita);
-verklaring van Nederlanderschap;
-verklaring ter legalisatie van een handtekening.

Medewerkers
PFZ

8.

Het uitoefenen van in de regeling paspoortvoor- Burgeschriften opgedragen taken zoals aanvraagbe- meester
handeling/ afgifte van reisdocumenten.

Medewerkers
PFZ

9.

De afgifte van rijbewijzen en ongeldigverklaren Burgevan afgegeven rijbewijzen (regelgeving betref- meester
fende rijbewijzen(Wegenverkeerswet, Algemene Maatregel van Bestuur, Ministeriële Regelingen

Medewerkers
PFZ

10.

Het stellen van een termijn met betrekking tot Burgede begraving of verbranding van een bepaald meester
lijk (art. 17 lid 1, Wet op de lijkbezorging)

Ambtenaar Burg.
Stand van de afd.
PFZ

11.

Het geven van verlof tot opgraving, vervoer en Burgeherbegraven van een lijk (art. 29 Wet op de
meester
lijkbezorging)

Ambtenaar Burg.
Stand van de afd.
PFZ

12.

Het uitoefenen van de Kieswet, Kiesbesluit en Burg/ Col- Afdelingshoofd
Uitvoeringsvoorschriften aan College en aan
lege
PFZ
de burgemeester opgedragen taken met betrekking tot het werkveld verkiezingen met uitzondering van:
-vernietiging van de verzegelde pakketten;
-benoeming leden stembureaus;
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Betrokken Mandaat aan
orgaan
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Ondermandaat
aan

Specifieke bepalingen

Tenzij hierover met een afdeling andere afspraken zijn gemaakt

Mogelijke weigering tot verstrekking van inlichtingen
wordt voorgelegd aan hoofd
PFZ

Medewerkers
PFZ

-aanwijzing stemlokalen;
-indeling gemeente in stemdistricten;
-vaststelling vergoeding voorzitter, leden, plv.
leden stembureaus alsmede de vergoeding van
de stemlokaliteit;
-de taken van de burgemeester als voorzitter
van het stembureau.
13.

Verklaring van geen bezwaar hete luchtballon

Burgemeester

Afdelingshoofd
PFZ

Mits binnen plaatsen die door
het college zijn aangewezen
en in overleg met brandweer
en politie

14.

Het beslissen op verzoeken om stookontheffin- College
gen (art. 10.63 Wm en art. 5.34 APV)

Afdelingshoofd
PFZ

15.

Bekendmakingen/ bevestiging van verlening
van het Nederlanderschap

Hoofd PFZ Medewerkers
PFZ

16.

Het beslissen op sloopmeldingen

College

Afdelingshoofd
PFZ

Medewerkers
PFZ

17.

Beslissen op aanvragen omgevingsvergunning College
als bedoeld in artikel 2.1 t/m 2.6 Wabo

Afdelingshoofd
PFZ

Coördinator Pu- Alleen bij enkelvoudige omgebliekszaken
vingsvergunningen voor het
in gebruik nemen van een
bouwwerk (art 2.1, lid 1 onder
d Wabo) of het vellen of doen
vellen van houtopstand (art
2.2, lid 1 onder g)

18.

Uitvoering van de Luchtvaartwet en uitvoerings- Burgeregelingen
meester

Afdelingshoofd
PFZ

Mits binnen plaatsen die door
het college zijn aangewezen
en in overleg met brandweer
en politie

19.

Toestemming voor het met luchtvaartuigen
Burgeopstijgen van en landen op niet als luchtvaart- meester
terrein aangewezen terreinen en o.g.v. art. 20
van de Regeling Valschermspringen

Afdelingshoofd
PFZ

Medewerkers
PFZ

20.

Het aangaan van verbintenissen met betrekking College
tot abonnementen op raads- en commissiestukken en systematische verzamelingen, tevens
het tekenen van deze overeenkomsten.

Afdelingshoofd
PFZ

Medewerkers
PFZ

21.

Het behandelen en afhandelen van alle verzoe- Burg.
ken om advies m.b.t. naturalisatie (art. 8 lid d
Rijkswet op het Nederlanderschap, motie van
Toorn) en opties in het kader van de rijkswet
op het Nederlanderschap

Medewerkers
PFZ

22.

Het behandelen en afhandelen van alle verzoe- Burg.
ken om ad vies m.b.t. geslachtsnaamwijzigingen (K.B. 28.12.1987, Stb 609 tot regelen betreffend verzoeken tot naamswijziging en tot
naamsvaststelling en art. 5 van de Richtlijnen
voor geslachtsnaamwijzigingen 1989 alsmede
art. 1:7 Burgerlijk Wetboek)

Medewerkers
PFZ

23.

Het waarmerken van kopieën op afschriften van Burg.
diploma's en getuigschriften

Medewerkers
PFZ

24.

Het beslissen op verzoeken om vergunning
College
voor het houden van kansspelen als bedoeld
in art. 1 onder a, juncto art. 3, lid 1 van de Wet
op de kansspelen

Afdelingshoofd
PFZ

25.

Het beslissen op verzoeken voor het organise- College
ren van kleine kansspelen (bingo's) (art. 7c Wet
op de kansspelen)

Afdelingshoofd
PFZ

26.

Beslissen op verzoeken tot aanwijzen van gebouwen/ ruimten als huwelijkslocatie.

College

Afdelingshoofd
PFZ

27.

Benoemen en ontslaan van buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand

College

Afdelingshoofd
PFZ

Mits binnen plaatsen die door
het college zijn aangewezen
en in overleg met brandweer
en politie

Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling

5

Nr.

Bevoegdheid

1.

Het geven van inlichtingen aan instanties welke College
liggen in de uitvoerende sfeer

Afdelingshoofd
RMO/behandelend ambtenaar
RMO

2.

Besluiten in het kader van de Leerplichtwet
1969

College

Leerplicht ambtenaar

3.

Besluiten in het kader van de Verordening
Leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk

College

Afdelingshoofd
RMO
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Ondermandaat
aan

Specifieke bepalingen

Alle te nemen besluiten, uitgezonderd weigeringen
Behandelend
ambtenaar
RMO

Alle te nemen besluiten inzake
toekennen regeling van vervoer uitgezonderd weigeringen; Opdrachtverlening, an-

ders dan de meerjaarlijkse
aanbestedingen

6

4.

Verordening voorzieningen huisvesting onder- College
wijs: het voeren van het overleg ter uitvoering
van de verordening en het Plan van Overzicht
van voorzieningen, waaronder begrepen het
nemen van besluiten met een spoedeisend karakter a.g.v. kleine schades

Afdelingshoofd
RMO

5.

Uitvoering van de subsidieverordening en bij- College
behorende beleidsregels voor de onderdelen
sport, cultuur, zorg en welzijn.
Waaronder wordt verstaan:
-Subsidieverlening voor themasubsidies die
passen in de criteria van de algemene subsidieverordening en de beleidsregels en die passen
in de daarin genoemde budgetten (normbedragen en plafonds)
-Subsidievaststellingen voor themasubsidies
die passen in de criteria van de algemene subsidieverordening en de beleidsregels en die
passen in de daarin genoemde budgetten
(normbedragen en plafonds)
-Afwijzingen van subsidieaanvragen voor themasubsidies op grond van de criteria die genoemd staan in de algemene subsidieverordening of de beleidsregels.
-Subsidie veststellingen van basissubsidies
voor zover die overeenkomen met de bedragen
en criteria uit het collegebesluit tot subsidieverlening.
-betaalbaarstelling van voorschotten.

Afdelingshoofd
RMO

6.

Verstrekken van opdracht in spoedeisende situ- College
aties aan externe deskundigen tot het verrichten
van werkzaamheden

Afdelingshoofd
RMO

In geval van grote financiële
consequenties besluit het college achteraf

7.

Het nemen van beslissingen in het kader van
verlofaanvragen onderwijs

College

Directeur school

Tot 10 dagen per schooljaar

8.

De verhuur van sportaccommodaties buiten,
exclusief zwembad

College

Afdelingshoofd
RMO

9.

Het beslissen tot het vaststellen van een wijzi- College
gings- en/of uitwerkingsplan ex artikel 3.6 Wro

Afdelingshoofd
RMO

Mits positief beginselbesluit
college, en geen zienswijzen
zijn ingediend

10.

Het beslissen omtrent het verlenen van een
College
ontheffing ex artikel 3.6 Wro of artikel 3.22 Wro,
indien niet gekoppeld aan een bouwvergunningaanvraag

Afdelingshoofd
RMO

Mits positief beginselbesluit
college, en
geen zienswijzen zijn ingediend

11.

Het beslissen op verzoeken om subsidie voor
gemeentelijke monumenten

College

Afdelingshoofd
RMO

Mits passend binnen beschikbaar budget

12.

Het beslissen tot het verlenen/weigeren van
College
een binnenplanse afwijking (ex art. 3.6 Wro)
indien niet gekoppeld aan een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Afdelingshoofd
RMO

Mits positief beginselbesluit
college en
geen zienswijzen zijn ingediend.

13.

Vrijstellingen op grond van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO)

College

Afdelingshoofs
RMO

Mits geen zienswijzen zijn ingediend

14.

Het berekenen van de subsidiabele kosten op
basis van artikel 15 van het Besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten 1997

College

Afdelingshoofd
RMO

15.

Het verhuren van gemeentelijke gronden.

College

Afdelingshoofd
RMO

16.

Het horen op grond van artikel 3, lid 4 van de
Monumentenwet 1988

College

Wethouder en
medewerker monumentenzorg

17.

Het nemen van beslissingen inzake spoedeisen- College
de herstellingen, leveringen, opdrachten of
andere voorzieningen van de gemeente binnen
de afdeling.

Afdelingshoofd
RMO

18.

Toekennen/ afwijzen verzoeken om een starter- College
slening

Afdelingshoofd
RMO

19.

Advies aanvragen bij de monumentencommis- College
sie ingevolge artikel 3 Monumentenverordening
2006

Afdelingshoofd
RMO

20.

Het nemen van beslissingen inzake voorlopige College
maatregelen en de uitvoering daarvan, wanneer Burgeter voorkoming van schade aan onder toezicht meester
van de afdeling staande werken of eigendommen, dan wel in het belang van de openbare

Afdelingshoofd
RMO
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Behandelend
ambtenaar
RMO

Behandelend
ambtenaar
RMO

Voor zover betreffende zaken
afd. RMO
In geval van grote financiële
consequenties besluit het college achteraf

Beleidsmedewerker Monumenten
Voor zover betreffende zaken
afd. RMO
wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk gemeld aan burgemeester en wethouders of de
burgemeester. In geval van

orde of veiligheid ingrijpen onverwijld noodzakelijk is.
21.

grote financiële consequenties
besluit het college of de burgemeester achteraf

Het waarmerken en publiceren van digitale Wro College
instrumenten en het manifest ingevolge artikel
1.2.2, tweede lid Bro

Afdelingshoofd
RMO

RMO medewerkers

Afdeling Sportaccommodaties
Nr

Bevoegdheid

Betrokken Mandaat aan
orgaan

1.

Verhuur sportaccommodaties, zwembaden en College
gemeentelijke sportvelden

Afdelingshoofd
SA

2.

Aangaan bruikleenovereenkomsten sportmate- College
rialen

afdelingshoofd
SA

3.

Voering sponsoring/ reclame

College

Afdelingshoofd
SA

4.

Inhuur seizoenskrachten en oproepkrachten

College

Afdelingshoofd
SA

Ondermandaat
aan

Specifieke bepalingen

Specifieke bepalingen

Afdeling Sociale Zaken
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Nr.

Bevoegdheid

Betrokken Mandaat aan
orgaan

Ondermandaat
aan

1.

Het beoordelen van de ontvankelijkheid van
aanvragen (art. 4:5 Awb)

College

Afdelingshoofd
SoZa/ kwaliteitsme-dew. SoZa/
teamleider

Frontoffice me- Dit impliceert derhalve ook het
dewerkers SZ
besluit om een aanvraag niet
en PFZ
in behandeling te nemen op
basis van artikel 4:5 lid 4 Awb

2.

Besluiten in het kader van de Algemene bijCollege
standswet (Abw), de WWB, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(Ioaz)

Afdelingshoofd
SoZa

Kwaliteits-medew. SoZa/
teamleider,
klantmanagers
WWB, juridisch
medewerker,
medewerkers
uitkeringsadministratie en
WMO consulenten

3.

Besluiten op aanvragen bijzondere bijstand ivm College
het snelloket

Medewerkers
zorgloket

4.

Besluiten in het kader van het Besluit bijstands- College
verlening zelfstandigen (Bbz)

Afdelingshoofd
SoZa

5.

Besluiten in het kader van de Regeling Maatschappelijke participatie

College

Afdelingshoofd kwaliteits-meSoZa, Afdelings- dew. SoZa/
hoofd PFZ
teamleider, medewerkers SZ
en PFZ

6.

Besluiten in het kader van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

College

Afdelingshoofd
SoZa

kwaliteits-medew. SoZa/
teamleider en
klantmanagers

7.

Besluiten in het kader van de Wet Kinderopvang College

Afdelingshoofd
SoZa

kwaliteitsMedew. SoZa/
teamleider en
klantmanagers

8.

Besluiten in het kader van de WMO, verorde- College
ning voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk en besluit maatschappelijke ondersteuning.

Afdelingshoofd Consulenten
SoZa , Afdelings- Wmo, kwaliteitshoofd PFZ
medewerkers,
Teamleider sz,
medewerker
uitkeringsadministratie en medewerkers PFZ

9.

Besluiten op verzoeken in het kader van de
Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Afdelingshoofd
SoZa,
Afdelingshoofd
PFZ
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College

Kwaliteits-medew. SoZa/
teamleider , juridisch medewerker

Consulenten
Wmo, kwaliteitsmedewerkers,
Teamleider sociale zaken, medewerker uitkeringsadministra-

Mits het betreft de toekenning
van een krediet van minder
dan € 25.000,-. Indien het college besluit (krediet meer dan €
25.000,-) Ondertekeningsmandaat hoofd SoZa

Indien het een woningaanpassing betreft: mits de kosten
minder zijn dan € 25.000,- Indien het college besluit (kosten
meer dan € 25.000,-) ondertekeningsmandaat hoofd SoZa

tie en medewerkers PFZ
10.

Besluiten ten aanzien van de Wet Inburgering
(WI)

College

Afdelingshoofd
SoZa

Kwaliteitsmedewerkers, klantmanagers

11.

Besluiten ten aanzien van de Wet investering
in Jongeren (WIJ)

College

Afdelingshoofd
Soza

Teamleider,
kwaliteitsmedewerkers/ klantmanagers

12.

Besluiten tot buiteninvorderingstelling van een College
vordering

Afdelingshoofd
SoZa/

Kwaliteits-medew. SoZa/
teamleider, medewerkers uitkeringsadministratie,

13.

Beslissen op aanvragen aanvullende bijstand College
in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb)
voor 65+ ‘ers

Sociale verzekerings-bank

Mits het een bedrag betreft
van minder dan € 10.000,- Indien het college besluit meer
dan € 10.000,- bedraagt. Ondertekeningsmandaat afdelingshoofd SoZa

Afdeling Vergunningen en Handhaving

8

Nr.

Bevoegdheid

1.

Beslissen op aanvragen omgevingsvergunning College
als bedoeld in artikel 2.1 t/m 2.6 Wabo

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mandaat bij PFZ bij enkelvougunningen
dige omgevingsvergunningen
voor het in gebruik nemen van
een bouwwerk(art 2.1, lid 1
onder d Wabo) of het vellen
of doen vellen van houtopstand (art 2.2, lid 1 onder g)

2.

Het beslissen op verzoeken om een tijdelijke
omgevingsvergunning conform artikel 2.23
Wabo

College

Afdelingshoofd V
&H

Teamleider Vergunningen

3.

Het stellen van nadere technische eisen als
College
bedoeld in het Bouwbesluit en de bouwverordening

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

4.

Het beslissen tot het volgen van de procedure College
voor het verlenen van een binnenplanse ontheffing (ex artikel 3.6 Wro)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits er sprake is van vast- gegunningen
stelde beleidsuitgangspunten
c.q. toetsingskader

5.

Het beslissen tot het verlenen/weigeren van
College
een binnenplanse afwijking (ex artikel 3.6 Wro)
indien gekoppeld aan een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits in het kader van de ontgunningen
heffingsprocedure geen
zienswijzen zijn ingebracht

6.

Het beslissen tot het volgen van een procedure College
ingevolge artikel 3.23 Wro

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits passend binnen artikel
gunningen
4.1.1. van het (Bro)

7.

Het beslissen omtrent het verlenen van onthef- College
fing ex artikel 3.23 Wro

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits in het kader van de ontgunningen
heffings- procedure geen
zienswijzen zijn ingebracht

8.

Het beslissen omtrent het verlenen van een
ontheffing ex artikel 3.23 Wro, indien gekoppeld aan een bouwvergunningaanvraag

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits in het kader van de ontgunningen
heffings- procedure geen
zienswijzen zijn ingebracht

9.

Het beslissen op aanvragen om bouwvergun- College
ning ex art. 40 e.v. Woningwet

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

10.

Het al dan niet instemmen met schetsplannen College
en conceptvergunningaanvragen

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits sprake is van vastgestelgunningen
de beleidsuitgangspunten c.q.
toetsingskader

11.

Het al dan niet instemmen met principeverzoe- College
ken over bouwen en gebruik

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Mits sprake is van vastgestelgunningen
de beleidsuitgangspunten c.q.
toetsingskader

12.

Het beslissen op verzoeken om vrijstelling c.q. College
ontheffing van bepalingen van de bouwverordening en het Bouwbesluit

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

13.

Het besluiten tot overschrijving van een
bouwvergunning conform art. 10.3 van de
bouwverordening

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

14.

Het beslissen op verzoeken om afgifte van een College
verklaring dat geen bouwvergunning vereist
is

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

15.

Het afgeven van ontwerpbeschikkingen en
definitieve beschikkingen in het kader van de
Wet milieubeheer

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij bij ontwerpbeschikking
gunningen
zienswijzen zijn ingebracht

16.

Het berichten van derden naar aanleiding van College
milieuklachten en (herhaalde) milieucontroles

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

Cvdr 2018 nr. CVDR145547_1

Betrokken Mandaat
Orgaan

30 januari 2018

Ondermandaat Specifieke bepalingen

9

17.

Het al dan niet instemmen met meldingen op College
grond van art. 8.19 en art. 8.40 van de Wet
milieubeheer

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

18.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing op College
grond van het Lozingenbesluit bodembescherming

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij tegen de ontwerp weigunningen
gering zienswijzen zijn ingebracht

19.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor College
het uitrijden van meststoffen (art. 4.17 APV)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

20.

Het al dan niet instemmen met kennisgevingen Burg.
incidentele festiviteiten van horeca bedrijven
(art. 4.3 APV)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

21.

Het stellen van nadere eisen op grond van Al- College
gemene Maatregelen van Bestuur ex art. 8.40
Wet milieubeheer

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij in het kader van de
gunningen
procedure zienswijzen zijn ingebracht

22.

Het beslissen op aanvragen om een sloopver- College
gunning

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Met uitzondering van gemeengunningen
telijke- en rijksmonumenten

23.

Het al dan niet instemmen met meldingen op College
grond van art. 11 van het Bouwstoffenbesluit

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

24.

Het nemen van besluiten inzake tijdelijke bewo- College
ning van recreatieverblijven.

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

25.

Het uitdoen van vooraanschrijvingen in het
kader van handhaving

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

26.

Het nemen van besluiten tot intrekking van de College
omgevingsvergunning overeenkomstig artikel
2.33 en 5,19 Wabo

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij in procedure zienswijgunningen
zen zijn ingebracht.

27.

Het nemen van beslissingen inzake spoedeisen- College
de herstellingen, leveringen, opdrachten of
andere voorzieningen van de gemeente binnen
de afdeling.

Afdelingshoofd V
en H

Voor zover betreffende zaken
afd. V&H In geval van grote
financiële consequenties besluit het college achteraf

28.

Het nemen van beslissingen inzake voorlopige College
maatregelen en de uitvoering daarvan, wan- Burgeneer ter voorkoming van schade aan onder
meester
toezicht van de afdeling staande werken of eigendommen, dan wel in het belang van de
openbare orde of veiligheid ingrijpen onverwijld noodzakelijk is

Afdelingshoofd V
en H

Voor zover zaken afd. V&H.
Wordt zsm schriftelijk gemeld
aan b&w of de burg. In geval
van grote financiële consequenties besluit het college of
de burgemeester achteraf

29.

Het binnen de begroting/ beschikbare krediet
beslissen over meer-/minderwerk tijdens de
uitvoering van werken

College

Afdelingshoofd V
en H

30.

Besluiten tot het doen van aangiften van
schade aan gemeentelijke eigendommen

College

Afdelingshoofd V
en H

31.

Besluiten tot het aansprakelijk stellen van per- College
sonen voor schade aan gemeentelijke eigendommen

Afdelingshoofd V
en H

32.

Beslissen op formele verzoeken om de begun- College
stigingstermijn te verlengen of op te schorten

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

33.

Het beslissen op verzoeken om handhavend
op te treden

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

34.

Het beslissen tot het toepassen van spoedeisende last onder bestuursdwang

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

35.

Het opleggen van een preventieve last onder
dwangsom

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

36.

Het beslissen tot het opleggen van een last
onder bestuursdwang of een last onder
dwangsom bij constatering van een overtreding van de APV, Woningwet, Wabo, Wet
ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en
aanverwante wetten en regelgeving.

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

37.

Het nemen van invorderingsbeschikkingen als College
gevolg van handhavingsbeschikkingen.

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

38.

Het beslissen op verzoeken om een invorderingsbeschikking te nemen

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

39

Het nemen van een beschikking tot vaststelling College
van de kosten van bestuursdwang

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

40.

Het beslissen op een verzoek om een toepassingsbeschikking te nemen

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

41.

Het opleggen van een bouwstop en het gelijk- College
tijdig opleggen van een last onder dwangsom.

Toezichthouders
team Handhaving

42.

Afwijking sluitingsuur/ tijdelijke sluiting ingevolge art. 2.30 APV.

Burgemeester

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

43.

Ontheffing verbod betreden plantsoenen e.d.
art. 2.45. APV.

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen
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44.

Het nemen van besluiten inzake de verwijdering en vernietiging van inboedel bij woninguitzettingen.

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider
Handhaving

45.

Het verzoeken om maatregelen te treffen in
College
verband met de aanwezigheid van uitzicht belemmerende beplanting (art. 2.15 APV)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

46.

Het beslissen op aanvragen ingevolge artikel College
3, van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf, slijterij en/of
werkzaamheid

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

47.

Het beslissen op verzoeken om een ontheffing Burgeals bedoeld in art. 35 van de drank en Horeca- meester
wet

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

48.

Het toewijzen van vaste standplaatsen op
grond van de marktverordening

College

Afdelingshoofd V
&H

Teamleider Vergunningen

49.

Het toewijzen van incidentele standplaatsen
op grond van de marktverordening

College

Afdelingshoofd V
en H

Marktmeester

50.

Het beslissen op verzoeken om vergunningen
en ontheffingen op grond van de APV:
a.Voor het aanbrengen van voorwerpen en
stoffen op, aan of boven de weg (art. 2.10)
b.Voor het organiseren van een evenement
(art. 2.25)
c.Voor het houden van bijen (art. 2.64)
d.Voor het in werking hebben van geluidstoestellen of –apparaten (art. 4.5)
e.Voor het parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d. (art. 5.2)
f.Voor het te koop aanbieden van voertuigen
(art. 5.3)
g.Voor het stallen van caravans e.d. (art. 5.6)
h.Voor het parkeren van reclamevoertuigen en
grote voertuigen (art. 5.7 en 5.8)
i.Voor het hebben van een standplaats (art.
5.18)
j.Voor het hebben van een terras (art. 2.10)
k.Voor het houden van circussen

College
Burg.
College
College
College
College
College
College
College
Burg.
Burg.

Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H
Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen
Teamleider Vergunningen

51.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing op College
grond van de Winkeltijdenwet

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

52.

Het beslissen op aanvragen om een omgevings- College
vergunning voor werken of werkzaamheden.

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij in de procedure ziensgunningen
wijzen zijn ingebracht

53.

Het beslissen op aanvragen om monumenten- College
vergunning ex art. 11 Monumentenwet (rijksmonumenten)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij:
gunningen
-een negatief advies is afgegeven door de monumentencommissie of de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg
--tegen de ontwerp-weigering
zienswijzen zijn ingebracht

54.

Het beslissen op aanvragen om monumenten- College
vergunning ex. art. 10 Monumentenwet (gemeentelijke monumenten)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Ver- Tenzij een negatief advies is
gunningen
afgegeven door de welstandmonumentencommissie

55.

Het toekennen van huisnummers en het vernummeren ervan (o.g.v. de verordening
straatnaamgeving en huisnummering)

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

56.

Het besluiten op verzoeken ingevolge de Win- College
keltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2009
(opening van winkels op zon- en feestdagen)

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

57.

Het uitvoeren van de Wet op de Dierenbescher- College/
ming, Besmettelijke Ziektewet, Veewet, Vogel- Burg.
ziektewet en de Destructiewet

Afdelingshoofd V
en H

58.

Het beslissen op verzoeken om vergunning ex Burgeart. 30b van de Wet op de kansspelen voor het meester
aanwezig hebben van speelautomaten in voor
het publiek toegankelijke lokaliteiten (voorwaarden zie art. 2.39 APV)

Teamleider vergunningen

59.

Beslissen op verzoeken om vaststelling van
hogere grenswaarden op grond van de Wet
geluidhinder

College

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

60.

Beslissen op aanvragen voor vergunningen op College
grond van de Leegstandwet

Afdelingshoofd V
en H

Teamleider Vergunningen

61.

Het beslissen omtrent het verlenen van vrijstel- College
ling ex artikel 19 WRO indien gekoppeld aan
een bouwaanvraag.

Hoofd V en H

Teamleider Ver- Mits in het kader van de vrijgunningen
stellingsprocedure geen
zienswijzen zijn ingebracht
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62.

Het opmaken van een proces- verbaal en
schriftelijke verklaringen in het kader van de
Wet BAG

College

63.

Het beoordelen van aanvragen tot en het ver- College
strekken van gebruiksvergunningen

Toezichthouders
team Handhaving
Veiligheidsregio
MWB

Van elke verleende gebruiksvergunning een afschrift aan
burgemeester zenden.

Afdeling Gemeentewerken
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Nr.

Bevoegdheid

Betrokken Mandaat aan
Orgaan

Ondermandaat Specifieke bepalingen
aan

1.

Het beslissen op verzoeken om toestemming
voor het leggen van kabels en leidingen in
openbare grond

College

Afdelingshoofd
GW

Beleidsmedewerker Civieltechniek

2.

Het binnen de begroting/beschikbare krediet
beslissen over meer-/minderwerk tijdens de
uitvoering van werken

College

Afdelingshoofd
GW

Beleidsmedewerker Civieltechniek, Beleidsmedewerker Cultuurtechniek Beleidsmedewerker D bij
projectleiderschap

3.

Nemen van verkeersbesluiten op grond van
College
artikel 15 WVW 1994 en artikel 37 BABW (verkeerstekens en – borden, fysieke maatregelen
en tijdelijke maatregelen)

Afdelingshoofd
GW

Beleidsmedewerker Verkeer,
Beleidsmedewerker Civieltechniek, medewerker civielen verkeerstechniek

4.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing op College
grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Afdelingshoofd
GW

Medewerker civiel- en verkeerstechniek

5.

Het verstrekken van opdrachten voor de uitvoe- College
ring van werken en de levering van goederen
en diensten

Afdelingshoofd
GW

Teamleider buitendienst, Beleidsmedewerker Civieltechniek, medewerker civiel- en
verkeerstechniek

6.

Het beslissen op verzoeken om toestemming College
voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering

Afdelingshoofd
BeleidsmedePFZ en Afdelings- werker civielhoofd GW
techniek en medewerkers PFZ

7.

Het beslissen op aanvragen om een omgevings- College
vergunning voor de activiteit kappen van bomen ingevolge de bomenverordening.

Afdelingshoofd
Med. cultuurTenzij in het kader van de
PFZ en Afdelings- techniek/ mede- procedure zienswijzen zijn inhoofd GW
werker PFZ
gebracht

8.

Het beslissen op aanvragen om een parkeerver- College
gunning (conform vastgesteld beleid)

Afdelingshoofd
GW

9.

Het aanwijzen tot verkeersbrigadier (art. 56
Babw)

Afdelingshoofd
GW

10.

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor College
het rijden met voertuigen die niet voldoen aan
de eisen genoemd in de artikelen 13, 14 en 15
van het
Wegenverkeersreglement

Afdelingshoofd
GW

11.

Besluiten tot het doen van aangiften van
schade aan gemeentelijke eigendommen

College

Afdelingshoofd
GW

Mededewerker
civieltechniek,
medewerker civiel- /verkeerstechniek en
Teamleider buitendienst

12.

Besluiten tot het aansprakelijk stellen van per- College
sonen voor schade aan gemeentelijke eigendommen

Afdelingshoofd
GWb

BeleidsmedeMits deze in beheer zijn bij afwerker civiel,
deling gemeentewerken
medewerker civieltechniek,
medewerker civiel- /verkeerstechniek en
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Burg.

mandaat voor bedragen tot €
10.000,-. Mits binnen beschikbaar budget/krediet. Ondermandaat voor kleine materialen tot een maximum van €
1000,-

Medewerker civiel- en verkeerstechniek,
medewerkers
P1 on street
b.v.

Teamleider buitendienst
13.

Vaststellen van de regeling gladheidsbestrijding en bijbehorende strooiroutes.

College

Afdelingshoofd
GW

Teamleider bui- Ondermandaat alleen voor
tendienst
wat betreft het vaststellen van
de strooiroutes

14.

Consigneren van medewerkers in het kader
van de gladheidsbestrijding

College

Afdelingshoofd
GW

Teamleider buitendienst, beleidsmedewerker civiel

15.

Tractie inhuur van derden in verband met
gladheidsbestrijding

College

Afdelingshoofd
GW

Teamleider buitendienst, beleidsmedewerker civiel

16.

Het nemen van beslissingen inzake spoedeisen- College
de herstellingen, leveringen, opdrachten of
andere voorzieningen van de gemeente binnen
de afdeling

Afdelingshoofd
GW

Teamleider bui- Voor zover betreffende zaken
tendienst
afd. GW In geval van grote financiële consequenties besluit
het college achteraf

17.

Het nemen van beslissingen inzake voorlopige College
maatregelen en de uitvoering daarvan, wan- Burg.
neer ter voorkoming van schade aan onder
toezicht van de afdeling staande werken of eigendommen, dan wel in het belang van de
openbare orde of veiligheid ingrijpen onverwijld noodzakelijk is

Afdelingshoofd
GW

Teamleider buitendienst, beleidsmedewerker civiel

18.

Aanstellen van onbezoldigd gemeenteambte- College
naren als parkeercontroleur artikel 2:1 collectieve arbeidvoorwaarden regeling.

Afdelingshoofd
GW

19.

Uitvoering van de subsidieverordening en bij- College
behorende beleidsregels voor het onderdeel
Verkeer.
Waaronder wordt verstaan:
-Subsidieverlening voor themasubsidies die
passen in de criteria van de algemene subsidieverordening en de beleidsregels en die passen
in de daarin genoemde budgetten (normbedragen en plafonds)
-Subsidievaststellingen voor themasubsidies
die passen in de criteria van de algemene
subsidieverordening en de beleidsregels en
die passen in de daarin genoemde budgetten
(normbedragen en plafonds)
-Afwijzingen van subsidieaanvragen voor themasubsidies op grond van de criteria die genoemd staan in de algemene subsidieverordening of de beleidsregels.
-Subsidie vaststellingen van basissubsidies
voor zover die overeenkomen met de bedragen
en criteria uit het collegebesluit tot subsidieverlening.
-betaalbaarstelling van voorschotten.

Afdelingshoofd
GW

20.

Beheer basisregistratie adressen en gebouwen College
en het uitvoeren van taken en bevoegdheden
in het kader van de Wet BAG

Medewerker
Landmeten en
Vastgoedinformatie

21.

Het beslissen op verzoeken om de weg of
College
weggedeelten tijdelijk te gebruiken anders dan
overeenkomstig de bestemming in verband
met de uitvoering van werken (art. 2.10 APV)

Afdelingshoofd
GW

Voor zover betreffende zaken
afd. GW. Wordt zo spoedig
mogelijk schriftelijk gemeld
aan college of de burgemeester. In geval van grote financiële consequenties besluit het
college of de burgemeester
achteraf

Beleidsmedewerker civiel

Noot:
De uitoefening van de mogelijkheid tot verlening van een vakinhoudelijk ondermandaat, waarbij bij de
uitoefening financiële consequenties zijn verbonden, is geoorloofd wanneer de betrokken budgethouder
aan de mandataris heeft medegedeeld welk (deel)budget beschikbaar is voor de inhoudelijke mandaatuitoefening en de mandataris uitvoering geeft aan de gestelde regels van de budgetregeling.
Oisterwijk, 20 december 2011,
het college van Oisterwijk,
de secretaris, de burgemeester,
A.M.M. Depmann drs. J.F.M. Janssen
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