Het hoofd van de afdeling Omgeving;
overwegende dat burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar op 21 maart
2017 het mandaatbesluit hebben vastgesteld;
dat het mandaatbesluit het afdelingshoofd de mogelijkheid geeft om medewerkers te
machtigen/ondermandaat te verlenen;
dat het wenselijk is om medewerkers te machtigen/ondermandaat te verlenen;
gelet op het bepaalde in het hiervoor genoemde mandaatbesluit en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht;

Besluit
I.

de uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage, voor zover
in kolom 3 van de bijlage met een "M" aangeduid, met inbegrip van de ondertekening van stukken, te
mandateren aan de bevoegde als weergegeven in kolom 4;

II.

ten aanzien van de aangelegenheden, die in de bij dit besluit behorende bijlage in kolom 3 met een
"V" aangeduid zijn, de bevoegde als weergegeven in kolom 4 als gevolmachtigde, van het terzake
bevoegde orgaan aan te wijzen;

III.

de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit nog een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn, voor zover in kolom 3 van de bijlage met een "H" aangeduid, te verlenen aan
de persoon die in kolom 4 als gemachtigde is aangewezen;

IV. waar een persoon op grond van dit besluit beschikt over één van de bevoegdheden als genoemd
onder I en II bestaat van rechtswege de bevoegdheid om de handelingen onder III genoemd te
verrichten met betrekking tot de feitelijke uitvoering van de rechtshandelingen die op grond van I en
II zijn gedaan danwel dienen te worden gedaan;
V.

ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden onder I. en II. gelden de voorschriften die ook
genoemd zijn in het hierboven genoemde mandaatbesluit van 21 maart 2017 met uitzondering van
het bepaalde in artikel 5;

Aldus besloten op
namens burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente.
Lichtenvoorde, 9 oktober 2017

hoofd afdeling Omgeving
Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van het mandaatbesluit geef ik hierbij goedkeuring aan dit
besluit.
Lichtenvoorde, 9 oktober 2017

M. Nekkers
gemeentesecretaris van Oost Gelre

BBBH-0700054

1.
2.

gemandateerden afdeling Omgeving
archief

Bijlage: overzicht bevoegdheden
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Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat
verlenende persoon
namens B en W
en/of B

Mandaat, Bevoegd functionaris van Bijzondere bepalingen
volmacht, de afdeling Omgeving
overige
handelingen

Afdeling Omgeving

1. Het in behandeling nemen van en besluiten op
aanvragen van derden voor het aanleggen van
ondergrondse infrastructuur (leggen van kabels,
leidingen en dergelijke).

Vakspecialist A en C,
cluster civiel en riool,
beleidsmedewerker B

M

Consulent publieke
dienstverlening A en B
cluster bouwen en milieu

afdelingshoofd
Omgeving

2. De uitvoering van de wet Algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hierbij om
uitvoering in de breedste zin van het woord waarbij
het zowel om vergunningverlenende (inclusief
intrekken/wijziging) als handhavende taken gaat.
De uitzonderingen op deze algemene
bevoegdheid staan genoemd in de 4e kolom.
afdelingshoofd
Omgeving
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M/V

De bevoegdheid betreft de
uitvoering van alle in de wet
genoemde bevoegdheden met
uitzondering van:
omgevingsvergunningen die met
gebruikmaking van artikel 2.12 lid
1a sub 3 Wabo worden verleend
alsmede het afgeven van een
Verklaring van geen bedenkingen
en het geven van een advies in
situaties dat een ander
bestuursorgaan dan
burgemeester en wethouders
bevoegd gezag is.

Omschrijving bevoegdheid

3. Het sluiten van overeenkomsten inzake de
(ver)koop, (ver)huur en bruikleen van materiaal,
materieel en machines.

4. Het ambtshalve of op aanvraag nemen van
besluiten op grond van de Wegenverkeerswet en
de daaruit voortvloeiende regelingen.

5. Het ambtshalve of op aanvraag beslissen
omtrent het vaststellen van hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder.

6. Het beslissen ten aanzien van het aanbrengen
van feitelijke wijzigingen in de infrastructuur,
parken en overige onderdelen van het publieke
domein.
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Ondermandaat
verlenende persoon
namens B en W
en/of B

Mandaat, Bevoegd functionaris van Bijzondere bepalingen
volmacht, de afdeling Omgeving
overige
handelingen

V

Vakspecialist A groen en
coordinator serviceteam
Vakspecialist C

M

Vakspecialist A cluster
Verkeer, Vakspecialist C
cluster civiel,
beleidsmedewerker B

M

Vakspecialist A cluster
Verkeer, Vakspecialist C
cluster civiel,
beleidsmedewerker B

V/H

Vakspecialist A alle
beheerclusters.

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving
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De bevoegdheid heeft betrekking
op zowel tijdelijke als permanente
verkeersbesluiten

De bevoegdheid betreft zowel het
beslissen op verzoeken van
derden als het door of namens de
gemeente aanbrengen van
wijzigingen.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat
verlenende persoon
namens B en W
en/of B

7. Het verlenen van subsidies voor
energiebesparende en duurzaamheids
maatregelen aan woningen en/of andere
gebouwen

Mandaat, Bevoegd functionaris van Bijzondere bepalingen
volmacht, de afdeling Omgeving
overige
handelingen

M

Beleidsmedewerker B
cluster bouwen en milieu,
beleidsmedewerker C
volkshuisvesting en
consulent publieke
diensverlening A cluster
bouwen en milieu.

M

Consulent publieke
dienstverlening A en B
cluster bouwen en milieu

M

Beleidsmedewerker B
cluster bouwen en milieu

V

Vakspecialist A,
beleidsmedewerkers A en
B, projectleider B,
Vakspecialist C coordinator
serviceteam.

afdelingshoofd
Omgeving

8. Het ambtshalve of op aanvraag nemen van
besluiten op grond van de Erfgoedwet en de
daaruit voortvloeiende regelingen.
9. Het in behandeling nemen van en besluiten op
aanvragen voor ontheffingen op grond van artikel
10:63 lid 2 Wet Milieubeheer in combinatie met
artikel 5.5.1 APV.

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

10. Het doen van aangifte van een strafbaar feit.
afdelingshoofd
Omgeving
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De bevoegdheid bestaat voor
zover de raad een verordening
heeft vastgesteld die de
verstrekking van dergeljjke
subsidies regelt en/of het college
op basis van een gedelegeerde
bevoegdheid nadere regels voor
de verstrekking van dergelijke
subsidies heeft vastgesteld.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat
verlenende persoon
namens B en W
en/of B

11. Het nemen van besluiten tot het toepassen van
bestuursdwang als bedoeld in artikel 170 van de
Wegenverkeerswet 1994 (wegslepen van
voertuigen).

Mandaat, Bevoegd functionaris van Bijzondere bepalingen
volmacht, de afdeling Omgeving
overige
handelingen

M
medewerker beheer,
onderhoud en facilitair B.
(medw. Serviceteam)
vakspecialist A en C,
beleidsmedewerker B,
medewerker publieke
dienstverlening B (afd.
B&M)

afdelingshoofd
Omgeving

12. Het in behandeling nemen van en besluiten op
aanvragen voor vergunningen op grond van de
rioolaansluitverordening.

13. Het in behandeling nemen van en besluiten op
aanvragen voor inritvergunningen.

14. Het ambtshalve of op aanvraag beslissen
omtrent het toepassen van bestuursdwang of het
opleggen van een dwangsom.

Vakspecialist A en C
cluster Riool,
beleidsmedewerker B

M

Vakspecialist A en C
cluster civiel,
beleidsmedewerker B

M

Consulent publieke
dienstverlening A en B
cluster bouwen en milieu,
vakspecialist A en C

M

Beleidsmedewerker B
cluster bouwen en milieu

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

15. Het ambtshalve of op aanvraag nemen van
besluiten op grond van de Afvalstoffenverordening. afdelingshoofd
Omgeving
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Deze bevoegdheid betreft de
handhaving van alle wetten welke
in dit mandaatbesluit aan het
afdelingshoofd Omgeving zijn
gemandateerd.

Omschrijving bevoegdheid

16. Het beschikbaarstellen/publiceren van
ruimtelijke plannen als genoemd in artikel 1.2.1
van het Besluit ruimtelijke ordening.
17. uitvoering van de verordening VROM
Starterslening Gemeente Oost Gelre

Ondermandaat
verlenende persoon
namens B en W
en/of B

Mandaat, Bevoegd functionaris van Bijzondere bepalingen
volmacht, de afdeling Omgeving
overige
handelingen

M/H
afdelingshoofd
Omgeving

afdelingshoofd
Omgeving

18. Uitvoering van de procedureverordening
planschadevergoeding.

Beleidsmedewerker C
M/H

Vakspecialist A en B
cluster RO,
beleidsmedewerker A
Cluster RO

M
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Vakspecialist A en C

afdelingshoofd
Omgeving

20. Uitvoering van de Woningwet en hierop
gebaseerde regelgeving in de breedste zin van het afdelingshoofd
woord.
Omgeving

Onder
beschikbaarstellen/publiceren van
ruimtelijke plannen wordt
verstaan zowel op analoge als op
digitale wijze.

M

afdelingshoofd
Omgeving

19. Het in behandeling nemen van en besluiten op
aanvragen voor kapvergunningen.

Vakspecialist A en B
cluster RO,
beleidsmedewerker A
Cluster RO

M
Beleidsmedewerker C
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De uitvoering betreft alleen de
diverse
voorbereidingshandelingen. De
bevoegdheid tot het imhoudelijk
beslissen op een
planschadeverzoek is niet
gemandateerd. Het buiten
behandeling stellen van een
aanvraag valt wel onder het
mandaat.
De bevoegdheid bevat tevens het
opleggen van een herplantplicht.
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