De burgemeester van de gemeente Oost Gelre en burgemeester en wethouders van de gemeente Oost
Gelre en de ambtenaar als bedoeld in artikel 231 van de Gemeentewet van de gemeente Oost Gelre,
ieder voor zover het zijn c.q. hun bevoegdheid betreft;
overwegende, dat het in verband met een efficiënte werklastverdeling wenselijk is een mandaatregeling
vast te stellen waarbij de afdelingshoofden bevoegdheden overgedragen krijgen;
gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de wetten en de
regelingen als genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage;
besluiten:
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 per afdeling 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 per afdeling 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.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden onder I. en II. de navolgende voorschriften
vast te stellen:
Artikel 1
De bepalingen als opgenomen in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht zijn op deze
regeling van toepassing.
Waar in deze regeling sprake is van volmacht is er zowel een bevoegdheid tot het nemen van
besluiten om civielrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan (art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet) als
het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente (art. 171 Gemeentewet).
Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen,
vermeld in kolom 5 van het in dit besluit behorende overzicht, in acht genomen.
Ten aanzien van bevoegdheden met financiële consequenties geldt dat deze moeten passen binnen
een door het college vastgestelde productbegroting.
De in kolom 4 van de bijlage opgenomen functies zijn gebaseerd op het functieboek van de
gemeente Oost Gelre.
Artikel 2
Ingeval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn
toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers. De
afdelingshoofden van de diverse afdeling gelden hierbij als elkaars plaatsvervangers.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de bevoegde functionarissen in een
krachtens dit besluit gedane nadere aanwijzing alleen en met name zijn genoemd.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen uitgeoefend namens het
terzake bevoegde (bestuurs-)orgaan.
Artikel 4
De bevoegdheid om te beslissen op grond van het bepaalde onder I en II geldt niet:
1. indien het te nemen besluit een beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift betreft;
2. ten aanzien van het vaststellen van beleidsregels ter uitvoering van de gemandateerde
bevoegdheden danwel beleidsregels ter uitvoering van bevoegdheden verkregen op basis van
volmacht, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald.
Artikel 5
Indien en voorzover het in het bij dit besluit behorende overzicht niet anders is bepaald, zijn degenen die
krachtens het bepaalde in dit besluit bevoegdheden hebben verkregen, bevoegd afzonderlijke
medewerkers te machtigen/ondermandaat te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de
hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden. Daarbij kan het bevoegde bestuursorgaan danwel de
functionaris die de bevoegdheden overdraagt nadere richtlijnen vaststellen. De machtiging geschiedt
schriftelijk en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentesecretaris.
VI. te bepalen dat op de dag van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het “Mandaatbesluit gemeente
Oost Gelre” van 21 maart 2017.
VII. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre 2018";
VIII. te bepalen dat dit besluit met onmiddellijke ingang in werking treedt.
IX. Te bepalen dat reeds genomen beslissingen tot het overdragen van bevoegdheden aan medewerkers
van afdelingen (ondermandaat als bedoeld in artikel 5) op basis van hiervóór geldende
mandaatregelingen onverkort van kracht blijven en voor zover nodig hierbij worden bekrachtigd.
X.

Te bepalen dat waar wijzigingen optreden in wetten en regels na vaststelling van dit mandaatbesluit,
voor wat betreft de aard en omvang van de in dit besluit genoemde gemandateerde bevoegdheden
(alsmede de daarop gebaseerde reeds genomen besluiten betreffende ondermandaat) dient te
worden uitgegaan van de gewijzigde versies van de desbetreffende wetten en regels.
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Omschrijving bevoegdheid

Mandaterend, machtigend Mandaat,
Bevoegd functionaris
orgaan
volmacht,
(functiecode.)
overige
handelingen

Bijzondere bepalingen

I. algemeen
1. Het verrichten van diverse handelingen,
B en W, Burg.,
inclusief de ondertekening van routinematige Heffingsambtenaar
bescheiden, ter uitvoering van wettelijke
voorschriften, raadsbesluiten,
collegebesluiten en besluiten van de
burgemeester, voor zover deze handelingen
geen besluiten of privaatrechtelijke
rechtshandelingen zijn.

H

Alle afdelingshoofden en de
Onder deze handelingen worden ook
directeur (gemeentesecretaris) verstaan de voorbereidingshandelingen
als bedoeld in artikel 6:3 Awb. De
bevoegdheid bestaat voor zover de
wettelijke regeling op basis waarvan de
handelingen worden verricht, wordt
uitgevoerd door de desbetreffende
afdeling.

2. Beslissen op verzoeken om informatie op B en W, Burg.,
grond van de Wet Openbaarheid van
Heffingsambtenaar
Bestuur.

M

Alle afdelingshoofden en de
Wanneer sprake is van informatie die
directeur (gemeentesecretaris) valt onder de uitzonderingsgronden van
artikel 10 en 11 WOB dient overleg
plaats te vinden met de juristen van de
afdeling Publiek en Bestuur.

3. Algemene volmacht voor het voeren van
verweer en het instellen van bezwaar,
beroep, hoger beroep en cassatie in
administratieve procedures.

M/H

Alle afdelingshoofden en de
De bevoegdheid bestaat voor zover de
directeur (gemeentesecretaris) wettelijke regeling op basis waarvan de
procedure wordt gevoerd, wordt
uitgevoerd door de desbetreffende
afdeling. Deze beperking geldt niet voor
het afdelingshoofd Publiek en Bestuur.

4. Beslissen op grond van de volgende
artikelen van de Algemene wet
bestuursrecht:

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

2.3; doorzendplicht

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

H

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

3.6; termijn stellen voor advisering

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

3:18 Awb verlengen termijn

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

4:5; buiten behandeling stellen aanvraag,
verzoeken tot aanvullen aanvraag

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
De bevoegdheid tot het buiten
directeur (gemeentesecretaris) behandeling stellen van een aanvraag
bestaat ook indien hiertoe in bijzondere
wetten een eigen regeling is
opgenomen. De bevoegdheid bestaat
voor zover de uitvoering van de regeling
geschiedt door de desbetreffende
afdeling.

4:6; afwijzen aanvraag

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

4:7en 4:8 ; gelegenheid tot geven zienswijze B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

4:14; verlengen termijn

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
De bevoegdheid tot het verlengen van
directeur (gemeentesecretaris) een beslistermijn bestaat ook indien
hiertoe in bijzondere wetten een eigen
regeling is opgenomen. De bevoegdheid
bestaat in dat geval voor zover de
uitvoering van de regeling geschiedt
door de desbetreffende afdeling.

4:17 e.v. Awb beslissen omtrent verbeurde
dwangsommen

B en W, Burg.,
Heffingsambtenaar

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

5. Het heffen van leges overeenkomstig de
legesverordening, de
brandweerrechtenverordening, de
grafrechtenverordening en de
precarioverordening.

B en W / Heffingsambtenaar M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

6. Het verrichten van handelingen in en
buiten rechte ter zekerheidsstelling van
financiële belangen van de gemeente.

B en W

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

art. 125 Gemeentewet, jo. art. 5:21 Awb, jo. B en W, Burg.
art. 5:24 Awb, spoedeisende bestuursdwang

V

7. Het wijzigen van een besluit als bedoeld
in artikel 6:18/6:19 Awb

B en W, Burg.

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

8. Verdagen beslistermijn (7:10 Awb).

B en W en Burg.

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

9. Het aanwijzen van toezichthouders als
bedoeld in artikel 5:11 Awb.

B en W en Burg.

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

10. Het uitvoeren van de Algemene
B en W
Verordening Gegevensbescherming ( vanaf
25 mei 2018) en de Wet bescherming
persoonsgegevens (tot 25 mei 2018).

M

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

11. Het aangaan van overeenkomsten van
opdracht met derden.

B e W en Burg

V

Alle afdelingshoofden en de
De bevoegdheid bestaat voor zover de
directeur (gemeentesecretaris) opdracht wordt verstrekt in het kader
van een beleidsterrein dat onder
verantwoordelijkheid valt van de
desbetreffende afdeling.

12. Het aanvragen van subsidies

B en W en Burg

V

Alle afdelingshoofden en de
directeur (gemeentesecretaris)

II. AFDELING PUBLIEK EN BESTUUR

1. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

B en W en Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

2. Het in ontvangst nemen en tekenen van
deurwaarderexploiten.

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

3. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
B en W en Burg.
van besluiten op grond van de Zondagswet.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

4. Het ambtshalve of op aanvraag beslissen B en W, Burg.
omtrent het toepassen van bestuursdwang
of het opleggen van een dwangsom.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

5. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de Wet op de
Kansspelen.

B en W en Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

6. Het opvragen van gegevens uit het
curateleregister

B en W en Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

7. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de Drank- en
Horecawet en de hierop gebaseerde
regelingen.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

8. Het in behandeling nemen van en het
beslissen op verzoeken tot gebruik van
(afbeeldingen van) het gemeentewapen.

B en W, Burg.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

Deze bevoegdheid betreft de
handhaving van alle wetten welke in dit
mandaatbesluit aan een afdelingshoofd
zijn gemandateerd.

9. Het aansprakelijk stellen van (rechts)personen die onrechtmatig jegens de
gemeente hebben gehandeld.

B en W

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

10. Het in behandeling nemen van en
B en W
beslissen op aansprakelijkheidsstellingen
door derden voor zover deze niet gedekt
worden door een verzekeringsovereenkomst
van de gemeente.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

11. Het verlenen van verklaringen van geen B
bedenkingen voor het afsteken van
vuurwerk op grond van het vuurwerkbesluit.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

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

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

13. Het verlenen van vrijstellingen en
B en W
ontheffingen en het in behandeling nemen
van en besluiten op verzoeken tot vrijstelling
en ontheffing van het bepaalde in de
Winkeltijdenwet en de hierop gebaseerde
Winkeltijdenverordening.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

14. Het doen van aangifte van een strafbaar B en W, Burg.
feit.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

Een uitzondering geldt voor situaties
waarin de gemeente aansprakelijk wordt
gesteld in de hoedanigheid van
werkgever voor schade bij mensen die
in dienst zijn bij de gemeente. De
bevoegdheid betreft ook het nemen van
bestuursrechtelijke besluiten op
verzoeken om schadevergoeding.

15. het uitvoeren van feitelijke en
rechtshandelingen in het kader van
verkiezingen op grond van de Kieswet.

B en W en B

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

16. Het aanvragen van inlichtingen op grond Burg.
van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens en de Wet Politiegegevens.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

17. Het in behandeling nemen van
aanvragen voor een verklaring van geen
bedenkingen op grond van artikel 31 lid 2
sub b van de Regeling wapens en munitie.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

18. Het besluiten tot het voeren van verweer B en W, Burg.
in civiele procedures.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

19. Het in behandeling nemen van en
B en W
besluiten op aanvragen voor ontheffingen op
grond van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

20. Het ambtshalve dan wel op aanvraag
besluiten omtrent het nemen van
verkeersbesluiten op grond van de
Wegenverkeerswet.

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

De bevoegdheid heeft betrekking op
zowel tijdelijke als permanente
verkeersbesluiten.

21. Het geven van een gelegenheid tot
herstel van een bezwaarschrift dat niet aan
de vereisten voldoet (art. 6:6 Awb).

B en W en Burg.

H

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

Onder deze bevoegdheid valt tevens het
geven van een nadere termijn voor het
aanvullen van een bezwaarschrift.

Burg.

De bevoegdheid bevat tevens het
aanstellen van een procureur en/of
advocaat. Het bepaalde in artikel 1 lid 4
van het mandaatbesluit is niet van
toepassing.

22. Bevestigen ontvangst bezwaarschrift
(6:14 Awb).

B en W en Burg.

H

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

23. Het doorzenden van een bezwaar- of
beroepschrift (art. 6:15 Awb).

B en W en Burg.

H

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

24. De uitvoering van de gemeentelijke
begraafplaats- en grafrechtenverordening.

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

25. Het ambtshalve en op aanvraag nemen
van besluiten met betrekking tot rijbewijzen
als bedoeld in de Wegenverkeerswet.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

26. Het ambtshalve en op aanvraag nemen
van besluiten met betrekking tot
identiteitsbewijzen op grond van de
Paspoortwet.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

27. Het nemen van besluiten op grond van
de Wet op de Lijkbezorging.

B

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

28. In behandeling nemen van en besluiten
op aanvragen voor een verklaring omtrent
gedrag.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

29. Uitvoering van de Wet algemene
bepalingen burger service nummer

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

30. Uitvoering van het Besluit verkrijging en
verlies Nederlanderschap.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

31. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de Wet
basisregistratie personen.

B en W

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

32. Het in behandeling nemen van en
besluiten op aanvragen voor attestatie de
vita.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

33. Het in behandeling nemen van en
besluiten op aanvragen omtrent legalisatie
van handtekeningen.

Burg.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

34. Het sluiten van overeenkomsten met
B en W en Burg.
rechthebbenden op bijzondere trouwlocaties
in het kader van het voltrekken van
huwelijken op deze locaties.

V

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

35. Het ambtshalve of op aanvraag besluiten
omtrent enkelvoudige
omgevingsvergunningen voor zover de
grondslag voor de vergunning is vastgelegd
in één van de in dit mandaatbesluit bij deze
afdeling genoemde regelingen.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

36. Het ambtshalve of op aanvraag verlenen B en W
van subsidie voor organisaties die zorgen
voor de opvang van (zwerf-)dieren.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

Het sluiten van overeenkomsten betreft
de invulling van praktische aspecten van
het trouwen op een bijzondere locatie.

37. Het in behandeling nemen van en
B en W
besluiten op aanvragen voor ontheffingen op
grond van artikel 10:63 lid 2 Wet
Milieubeheer in combinatie met artikel 5:34
APV.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

38. Het aanwijzen van de secretaris van de
bezwaarschriftencommissie.

M

Afdelingshoofd Publiek en
Bestuur

B en W

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

2. Het nemen van besluiten op grond van de B en W
Leerplichtwet

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

3. Het ambtshalve of of aanvraag besluiten B en W
omtrent subsidies, zowel voor wat betreft de
subsidieverlening, voorschotverlening,
subsidievaststelling en terugvordering.

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

4. Het besluiten tot het aangaan van
B en W
overeenkomsten tot verhuur van
gemeentelijke accomodaties alsmede de
weigering om overeenkomsten aan te gaan.

V

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

B en W en Burg.

III. AFDELING ONDERWIJS WELZIJN EN ZORG
1. De uitvoering van de Jeugdwet en de
hierop gebaseerde regelingen.

5. Uitvoering van het op grond van de WVO, B en W
WPO en WEC en de hieruit voortvloeiende
huisvestingsverordening vastgestelde
huisvestingsprogramma.

M/V

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

6. Het in behandeling nemen van en
B en W
besluiten op aanvragen voor
leerlingenvervoer op grond van artikel 4 van
de de WVO, de WPO en de WEC en de
hieruit voortvloeiende gemeentelijke
verordening.

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

7. Uitvoering van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de
hierop gebaseerde gedelegeerde
regelgeving.

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

8. Het ambtshalve of op aanvraag beslissen B en W, Burg.
omtrent het toepassen van bestuursdwang,
het opleggen van een dwangsom, het
geven van een bestuurlijke boete en het
terugvorderen van ten onrechte betaalde
bedragen en/of verstrekte voorzieningen.

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

9. Het in behandeling nemen van en
besluiten op aanvragen voor
gehandicaptenparkeerkaarten.

B en W

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

10. uitvoering van de Wet op de
Lijkbezorging en de daarop gebaseerde
regelingen.

B en W en B

M/V

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

B en W

Met uitzondering van het besluiten tot
het ter beschikking stellen van financiële
middelen aan het bevoegd gezag voor
de feitelijke uitvoering van de
aangevraagde voorzieningen.

De bevoegdheid bestaat enkel voor
zover zij geschiedt in het kader van de
handhaving van de bepalingen uit de
Wet kinderopvang, de Jeugdwet en de
Wet maatschappelijke ondersteuning.

11. De uitvoering van de Wmo en de hierop B en W
gebaseerde regelingen.

M

Afdelingshoofd Onderwijs,
welzijn en zorg

1. Het nemen van besluiten omtrent het
B en W
aangaan van verzekeringsovereenkomsten.

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

2. Het nemen van besluiten omtrent het
aangaan van overeenkomsten van
geldleningen ten behoeve van de totale
financieringsbehoefte van de gemeente.

B en W

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering De bevoegdheid bevat tevens het
omzetten van bestaande geldleningen.

3. Het nemen van besluiten inzake het
geheel of gedeeltelijk doorhalen van
hypothecaire rechten.

B en W

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

4. Het verrichten van de noodzakelijke
betalingen ter uitvoering van besluiten van
de bestuursorganen van de gemeente.

B en W

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

5. Het treffen van betalingsregelingen met
B en W
debiteuren, het verzenden van aanmaningen
bij het niet voldoen van betalingen en het
oninvorderbaar verklaren van vorderingen
voor zover deze vorderingen minder
bedragen dan €. 5000,--.

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Het verzenden van aanmaningen kan
worden uitbesteed aan een
incassobureau. De in kolom 4
genoemde functionaris is bevoegd
hiertoe overeenkomsten te sluiten met
een incassobureau.

IV. AFDELING BEDRIJFSVOERING

6. Het nemen van besluiten inzake het
aangaan van overeenkomsten van
geldlening met medewerkers op basis van
een bestaande of oude
woningfinancieringsregeling van de
gemeente.

B en W

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering De bevoegdheid bevat tevens het
verrichten van (rechts-)handelingen ter
verkrijging van zekerheden ten behoeve
van de aangegane geldlening.

7. Het nemen van besluiten inzake het
B en W
invorderen van verbeurde dwangsommen en
kosten van bestuursdwang en, na in werking
treden van de vierde tranche van de Awb, de
overige bestuursrechtelijke geldschulden.

M/V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering De bevoegdheid betreft zowel de
bevoedheid om een dwangbevel te doen
uitgaan als de bevoegdheid om een
invorderingsbesluit te nemen.

8. Het besluiten tot en het instellen van
rechtsmiddelen ter invordering van
geldschulden van (rechts-)personen aan de
gemeente.

M/V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering De bevoegdheid betreft alle feitelijke en
rechtshandelingen in alle relevante
rechtelijke instanties, inclusief de
opdrachtverlening aan en machtiging
van advocaten/procureurs.

9. Het nemen van besluiten met betrekking B en W
tot het aangaan van overeenkomsten inzake
de aanschaf van kantoorbenodigdheden in
de breedste zin van het woord, de aanschaf
van literatuur en het onderhoud van
gemeentelijke gebouwen.

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Het woord "aanschaf" dient in de
breedste zin van het woord te worden
opgevat. Hieronder vallen bijvoobeeld
koopovereenkomsten, maar ook huuren leaseconstructies. Onderhoud dient
eveneens in de breedste zin van het
woord te worden opgevat en omvat
zowel het schoonmaken van gebouwen
als het aanbrengen van fysieke
wijzigingen.

10. Het ingebruikgeven van ruimten in het
gemeentehuis aan derden.

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

B en W

B en W

11. Uitvoering in de breedste zin van het
woord van de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen en de Wet
basisregistratie Grootschalige Topografie

B en W

M/H

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Onder uitvoering in de breedste zin van
het woord valt het nemen van alle
besluiten en het verrichten van alle
handelingen die de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen kent, inclusief
het aanwijzen van ambtenaren die in die
wet genoemde taken dienen uit te
voeren en verklaringen kunnen
opmaken. De aan te wijzen ambtenaren
zijn niet beperkt tot de afdeling
informatiemanagement.

12. De uitvoering van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken. Deze bevoegdheid behelst alle
aspecten van de uitvoering van deze wet
waaronder het nemen van besluiten en het
verrichten van feitelijke handelingen met
betrekking tot het gemeentelijke
beperkingenregister en gemeentelijke
beperkingenregistratie, zowel ambtshalve
als op verzoek.

B en W

M

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Onder uitvoering valt het nemen van alle
besluiten en het verrichten van alle
handelingen inclusief het aanwijzen van
ambtenaren die in die wet genoemde
taken dienen uit te voeren en
verklaringen kunnen opmaken. De aan
te wijzen ambtenaren zijn niet beperkt
tot de afdeling informatiemanagement.

13. Uitvoering Archiefwet 1995 en de hieruit B en W
voortvloeiende regelingen.

M

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

14. Het nemen van besluiten met betrekking B en W
tot en het aangaan van overeenkomsten
inzake de aanschaf van hard en software in
de breedste zin van het woord.

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Het woord "aanschaf" dient in de
breedste zin van het woord te worden
opgevat. Hieronder vallen bijvoobeeld
koopovereenkomsten,
licentieovereenkomsten, maar ook huuren leaseconstructies.

15. Uitvoering CAR/UWO alsmede de
daarbij horende uitvoeringsvoorschriften en
lokale vergoedingsregelingen,
tegemoetkomingsregelingen,
beoordelingsregelingen en
bezoldigingsregelingen.

B&W

M

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

16. Het verrichten van buitengerechtelijke
rechtshandelingen inzake
arbeidsovereenkomsten.

Burg

V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Voorzover deze bevoegdheid niet bij
machtiging is toegekend aan anderen

17. Beslissen op verzoeken tot deelname
B&W
aan cursussen/opleidingen e.d. in het kader
van studie en vorming

M

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Volgens opleidings- en vormingsplan

18. Benoemen personeel inclusief het
aanstellen van tijdelijk personeel voorzover
passend binnen het formatiebudget.

B&W

M/V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

19. Het vaststellen van de vergoeding voor
verblijfskosten tijdens dienstreizen als
bedoeld in artikel 4 van de
"Vergoedingsregeling dienstreizen 2007"

B&W

M

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Vaststelling/aanpassing dient te
geschieden conform de Reisregeling
Binnenland van het Rijk en eventuele
wijzigingen hiervan.

20. Het verlenen van ontslag aan
medewerkers.

B&W

M/V

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

V. AFDELING OMGEVING

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

M/V

Afdelingshoofd Omgeving

2. De uitvoering van de wet Algemene
B en W
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 5e
kolom.

M

Afdelingshoofd Omgeving

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

B en W

V

Afdelingshoofd Omgeving

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

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

M

Afdelingshoofd Omgeving

6. Het beslissen ten aanzien van het
B en W
aanbrengen van feitelijke wijzigingen in de
infrastructuur, parken en overige onderdelen
van het publieke domein.

V/H

Afdelingshoofd Omgeving

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.

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

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

8. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de Erfgoedwet
en de daaruit voortvloeiende regelingen.

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

9. Het in behandeling nemen van en
B en W
besluiten op aanvragen voor ontheffingen op
grond van artikel 10:63 lid 2 Wet
Milieubeheer in combinatie met artikel 5.34
APV.

M

Afdelingshoofd Omgeving

10. Het doen van aangifte van een strafbaar B en W, Burg.
feit.

V

Afdelingshoofd Omgeving

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

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.

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

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

B en W, Burg.

M

Afdelingshoofd Omgeving

15. Het ambtshalve of op aanvraag nemen
van besluiten op grond van de
Afvalstoffenverordening.

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

16. Het beschikbaarstellen/publiceren van
ruimtelijke plannen als genoemd in artikel
1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

B en W

M/H

Afdelingshoofd Omgeving

17. uitvoering van de verordening VROM
Starterslening Gemeente Oost Gelre

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

18. Uitvoering van de procedureverordening B en W
planschadevergoeding.

M/H

Afdelingshoofd Omgeving

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.

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

M

Afdelingshoofd Omgeving

De bevoegdheid bevat tevens het
opleggen van een herplantplicht.

B en W

Deze bevoegdheid betreft de
handhaving van alle wetten welke in dit
mandaatbesluit aan het afdelingshoofd
Omgeving zijn gemandateerd.

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

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

B en W

M

Afdelingshoofd Omgeving

21. Het besluiten omtrent het aangaan van B en W
overeenkomsten inzake aan-/verkoop, huur,
verhuur, ruil, pacht, gebruik en vestiging van
beperkte rechten, zowel bij notariële als
onderhandse akte, van en op onroerende
zaken.

V

Afdelingshoofd Omgeving

22. Het nemen of verlenen van een optie op B en W
een onroerende zaak.

V

Afdelingshoofd Omgeving

23. Het in behandeling nemen van en
B en W
besluiten omtrent aanvragen voor
vergunningen en ontheffingen op grond van
de marktverordening.

M

Afdelingshoofd Omgeving

24. Het periodiek aanpassen van een
erfpachtcanon en/of opstalvergoeding op
basis van de desbetreffende
overeenkomsten.

V

Afdelingshoofd Omgeving

B en W

De bevoegdheid bestaat slechts indien
de met de overeenkomst verband
houdende vergoeding is gebaseerd op
een maximaal 6 maanden oude taxatie
van een externe deskundige. De
bepaling in artikel 1 lid 4 van het
mandaatbesluit is op deze bevoegdheid
niet van toepassing. Het vereiste van
een taxatie geldt niet als er sprake is
van "snippergroen"; in dat geval zal
worden uitgegaan van een door het
college vastgestelde verkoopprijs per
m2. Het vereiste van een taxatie geldt
ook niet indien het betreft gronden
waarvoor door het college en/of de raad
een bepaalde grondprijs per vierkante
meter is vastgesteld. Het vereiste van
taxatie geldt eveneens niet voor
(ver)huur van panden.

VI. PROJECTENBUREAU
1. Het in behandeling nemen van en
besluiten op aanvragen voor subsidie voor
gemeentelijke monumenten.

B en W

M

Afdelingshoofd
Projectenbureau

B

V

Wethouder

B en W, Burg. en
Heffingsambtenaar

M/V

Directeur (gemeentesecretaris)

B en W, Burg. en
Heffingsambtenaar

M/V

Alle afdelingshoofden

VII.WETHOUDERS
Het tekenen van overeenkomsten namens
de gemeente voor zover burgemeester en
wethouders besloten hebben de
overeenkomsten aan te gaan.

VIII. Directie

Alle bevoegdheden die in dit besluit zijn
genoemd.

IX. Overig
1. Het uitoefenen van een bevoegdheid op
grond van dit besluit voor zover functies
feitelijk niet zijn ingevuld.

De bevoegdheid bestaat enkel voor
zover de desbetreffende wethouder
portefeuillehouder is voor het onderwerp
in het kader waarvan de overeenkomst
wordt aangegaan.

