
Afd Publiekszaken

Omschrijving bevoegdheid
Soort mandaat en functionaris

Specifieke instructies

GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS (team Publieke Dienstverlening)

Mandaat aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan

*kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan 

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP

BURGERLIJKE STAND (team Publieke Dienstverlening)

Bekendmaking te wijzigen openingsuren burg.stand. Machtiging aan afdelingshoofd publiekszaken

Machtiging aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

WAARDEDOCUMENTEN (team Publieke Dienstverlening) 

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* kcc-medewerkers

Machtiging aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Besluit tot weigering verstrekking van inlichtingen uit de basisregistratie personen (BRP)  tbv belanghebbenden en derden ogv de Wet BRP, Wbp en 

Verordening gegevensverstrekking 2014

Besluiten tot verstrekken van gewaarmerkte documenten uit de basisadministratie personen (BRP) ten behoeve van belanghebbenden en derden

Verklaring vestiging uit/vertrek naar buitenland

Besluiten in het kader van de jaarlijks uit te voeren Zelfevaluaties BRP en PNIK

Kennisgeving van overlijden aan de Inspecteur der registratie en successie (dit is geen verplichting meer, maar mocht het zich voordoen, hierbij toch 

aangegeven). 

Uitreiking, onttrekking, inneming van reisdocumenten ogv Paspoortwet 

Verklaring onder eed of belofte van gegevens mbt de burgerlijke staat

Kennisgeving voorneming ambtshalve inschrijving

Kennisgeving ambtshalve wijziging gegevens verblijfplaats en adres

Oproepen voor het geven van inlichtingen

Bewijs van Nederlanderschap

Attestatie de Vita

Verantwoording rijks- en gemeenteleges waardedocumenten in zijn totaliteit.
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RIJBEWIJZEN (team Publieke Dienstverlening)

Machtiging aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken
* medewerkers servicebalie 

VERKIEZINGEN (team Publieke Dienstverlening)

Mandaat aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Mandaat aan 

* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP

Mandaat aan 
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP

Mandaat aan 
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP

Aanwijzing stemlocaties Mandaat aan                         *kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP

BURGERZAKEN (team Publieke Dienstverlening)

Verklaring omtrent gedrag op basis van Wet Just.Doc. Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

Machtiging aan
* kwaliteitsmedewerker burgerzaken/adviseur BRP
* medewerker burgerzaken
* baliemedewerker burgerzaken

BIJZONDERE WETTEN EN DE APV (team Leefomgeving)

Uitreiking, onttrekking, inneming van rijbewijzen ogv wegenverkeerswet

Beslissen op verzoek van een kiezer die werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, om aan de verkiezing van de Leden van de Tw.Kamer deel te 

nemen (model D 3-1, D 3-2) ingevolge de Kieswet en het Kiesbesluit

Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst (Model H4) Volgens Kieswet en Kiesbesluit

Kiezerspas (Model J7) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Beslissen op verzoek om aan de verkiezing deel te nemen in een stembureau naar keuze van de kiezer (Model K6) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Beslissen op verzoek om bij volmacht te mogen stemmen (Model L8) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Verstrekken van volmachtbewijs (Model L 11) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Verlenen van toestemming op verzoek om per brief te mogen stemmen (Model M3) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Weigering van toestemming op verzoek om per brief te mogen stemmen (Model M3) volgens Kieswet en Kiesbesluit

Indeling stemdistricten volgens Kieswet en Kiesbesluit

Benoeming leden stembureau

Legalisatie van een handtekening
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Verlenen/weigeren van ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 3 lid APV (verbod vuur te stoken in de open lucht) Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving
Wabo coordinator

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Verlenen van ontheffingen geluidhinder volgens artikel 4:6 APV Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 

* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* buitengewoon opsporingsambtenaar

Verlenen van ontheffing inzake te koop aanbieden van voertuigen volgens artikel 5:2 lid 4 APV

Verlenen van ontheffing voor het plaatsen van een caravan etc. op de openbare weg volgens artikel 5:6 lid 2 APV

Verlenen van ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen volgens artikel 5.7 lid 2 APV

Handelen conform 

draaiboek

Ondermandaat aan 

technisch medewerker 

milieu

Verlenen van vergunning voor gebruik openbare weg anders dan overeenkomstig de bestemming volgens artikel 2:10 APV

Geen 2 vergunningen 

voor dezelfde branche op 

één dag

Verlenen van ontheffing parkeren voertuigen autobedrijf volgens artikel 5:2 APV

Verlenen van ontheffing voor parkeren grote voertuigen volgens artikel 5:8 lid 4 APV

Verlenen van collectevergunning volgens artikel 5:13 APV

Beslissingen op aanvragen ventvergunning volgens artikel 5:14 APV

Beslissingen op grond van de Wet op de kansspelen (zoals vergunningverlening en -weigering voor loterijen)

Ontheffing sluitingsuur op grond van artikel 2:29 APV

Beslissingen op aanvragen standplaatsvergunning volgens artikel 5:18 APV

Toepassing bestuursdwang + dwangsom in het kader van de handhaving uitvoering APV en bijzondere wetten

Toepassing bestuursdwang bij woningontruimingen (art. 2:10 APV)
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Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

Beslissing op aanvragen voor standplaatsen alsmede het intrekken van een standplaatsvergunning * beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* medewerkers loket leefomgeving

GEVONDEN VOORWERPEN (team Publieke Dienstverlening) 

Mandaat aan
*baliemedewerker burgerzaken
* kcc-medewerkers

BESLUIT  INRICHTING EN GEBRUIK NIET-AANGEWEZEN LUCHTVAART-TERREINEN (team Leefomgeving)

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
*medewerkers loket
leefomgeving 

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
*medewerkers loket
leefomgeving

WABO (team Leefomgeving)

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

* beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan 

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Evenementenvergunning ogv art. 2:25 APV 

Verklaring van geen bezwaar gebruik heliterrein artikel 5, 6e lid van het Besluit

Verklaring van geen bezwaar voor ballonopstijging artikel 10, 2e lid van het Besluit

Verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt ogv art. 5:23 APV

Afgifte verklaring van geen bezwaar opstijgen heteluchtballon op grond van de Luchtvaartwet

Verlenen van een incidentele standplaatsvergunning volgens artikel 5:18 APV

Bewaring gevonden voorwerpen op grond van machtigingsbesluit 29 november 2006

Het verstrekken van informatie over de gebruiksmogelijkheden van grond en opstallen, inzake een bestemmingsplan, beheersverordening, 

exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

Geen (beleids) 

uitspraken mbt ruimere 

toepassings mogelijk 

heden

Het doen van mededelingen over categorieën van gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen 

omgevingsvergunning is vereist. (art 1, 2 en 3 van bijlage II van de BOR)

Het in het terrein aanwijzen van de perceelgrenzen, rooilijnen en het hoogtepeil 

Het doorzenden van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan het bevoegde gezag (art 3.1, lid 1 Wabo)

Verzenden ontvangstbevestiging van een aanvraag om een omgevingsvergunning. (art. 3.1, lid 2 Wabo)
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Het zenden van een bericht aan de aanvrager waarin aan de aanvrager melding wordt gemaakt; Machtiging aan

- welke procedure wordt gevolgd * Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

- welke beslistermijn van toepassing is

- van de beschikbare rechtsmiddelen.

(art. 3.1, lid 3 Wabo)

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Machtiging aan

* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

Beoordeling van de hoogte van de aanneemsom dan wel voor zover deze ontbreekt de hoogte van de bouwkosten ter bepaling van de leges voor de 

omgevingsvergunning

Nadere termijn voor het indienen van stukken.

Het vragen van advies aan de welstandcommissie met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in art 2.1, lid 1 onder a 

Wabo (bouwen van een bouwwerk) (art 6.2 BOR)

Opvragen van advies bij het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor zover dat noodzakelijk is voor het 

beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo –bouwen van een bouwwerk. (art 2.19 

Wabo m.b.t. de inkadering hiervan)

Het toezenden van een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken aan het bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenkingen 

moet afgeven (art 2.27 Wabo) (art 3.11, lid 1 Wabo)

De voorbereiding voor het beslissen omtrent een aanvraag voor een omgevingsvergunning met inbegrip van de terinzagelegging van het 

conceptbesluit, inclusief bijbehorende stukken. (hoofdstuk 3 Wabo)

Onverwijld kennis geven van een aanvraag om een omgevingsvergunning in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad of andere geschikte wijze. (art 3.8 

Wabo)

Het beoordelen van principeaanvragen en het voeren van correspondentie

Het aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of 

uitvoeren van een werk (art. 2.1, lid 1 onder a en b Wabo) vanwege de in artikel 3.3 Wabo genoemde gevallen.

Het aanhouden van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of 

dorpsgezicht of voor zover dat slopen is bepaald in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit, indien voor een bouwwerk dat 

zal worden gebouwd in plaats van het te slopen bouwwerk een omgevingsvergunning is aangevraagd maar hierop nog niet is  beslist.(art 3.4 Wabo)

Het aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of 

uitvoeren van een werk (art. 2.1, lid 1 onder a en b Wabo) en daarop een exploitatieplan van toepassing is en dit plan nog niet onherroepelijk is. (Art 

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning. (art 3.9 lid 2 Wabo)

Beslissen op principe-omgevingsvergunning aanvragen, mits de aanvraag past in het voor het betrokken gebied geformuleerde beleid

Verlenen omgevingsvergunning in overeenstemming met het bestemmingsplan voor zover er geen zienswijzen zijn ingediend

Verlenen omgevingsvergunning in overeenstemming met het bestemmingsplan waarbij zienswijzen zijn ingediend.

Weigeren reguliere omgevingsvergunning waarvan het bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan
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Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving/wabo coordinator

* met toepassing van de categorieën van gevallen genoemd in artikel 4 van bijlage II van het BOR. (Art 2.12 lid 1 onder a onder 2) (buitenplanse 

kruimelgevallen)

* indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

(art. 2.12 lid 1 onder a onder 3) (projectbesluit) – zie ook 6.14 BOR

* indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. (art 2.12, lid 

2 Wabo en 5.18 Bor)

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

INTEGRALE HANDHAVING

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving
* Wabo-toezichthouders
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* beleidsmedewerker groen
* beleidsmedewerker water/rioleringen/projecten

* met toepassing van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking (art. 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo) 

(binnenplanse afwijking)

Ontheffing verlenen van de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2003

Het intrekken van een verleende omgevingsvergunning eerste fase indien niet binnen 2 jaar een aanvraag is ingediend voor de beschikking tot de 

tweede fase. (art. 2.5, lid 5 Wabo)

Mandaat als er geen 

zienswijzen zijn tegen 

voornemen tot intrekking

Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase indien met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar 

een nieuwe aanvraag is gedaan. ( art 2.5, lid 5 Wabo)

Mandaat als er geen 

zienswijzen zijn tegen 

voornemen tot intrekking

Het wijzigen van de beschikking met betrekking tot de eerste fase ten gevolg van de beschikking tot de tweede fase voor zover dat nodig is met het 

oog op het verlenen van de omgevingsvergunning. (art 2.5, lid 6 Wabo)

Het doen van mededeling omtrent de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad of andere 

geschikte wijze en het zenden van een afschrift aan daarbij aangewezen bestuursorganen. (art. 3.9, lid 1 Wabo)

Het bekend maken van een beschikking van rechtswege. (art 3.9, lid 4 Wabo en 4:20c Awb)

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning. (art. 2.33, lid 1 en 2 Wabo) Mandaat als er geen 

zienswijzen tegen het 

voornemen tot intrekking 

Het geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in art. 3.15 Wabo Mandaat als er geen 

zienswijzen tegen het 

voornemen tot intrekking 

Het verlenen van toestemming aan een rechtspersoon om de omgevingsvergunning aan een andere rechtspersoon over te dragen. (art. 2.25 Wabo)

Het besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro die ziet op maximaal vijf woningen die door 

particulieren zijn aangevraagd

Het ondertekenen van een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro die ziet op maximaal vijf woningen die door particulieren zijn 

aangevraagd

Controles en reageren op meldingen

6 van 8 2-1-2020



Afd Publiekszaken

* beleidsmedewerker verkeer en vervoer
*  BOA                               * toezichthouder civiel

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator
* Wabo-toezichthouders
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* beleidsmedewerker groen
* beleidsmedewerker water/rioleringen/projecten
* beleidsmedewerker verkeer en vervoer
*  BOA

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator
* Wabo-toezichthouders
* beleidsmedewerker integrale veiligheid
* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
* beleidsmedewerker groen
* beleidsmedewerker water/rioleringen/projecten
* beleidsmedewerker verkeer en vervoer
*  BOA

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator         
* Wabo-toezichthouders

Ondertekeningsmandaat aan afdelingshoofd publiekszaken/Realisatie en Beheer/Kwaliteit en Advies     

Machtiging aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator         
* Wabo-toezichthouders

Mandaat aan 
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers
* beleidsmedewerker handhaving/coördinator

*Wabo-toezichthouders

Het benoemen van tijdelijk ingehuurde medewerkers tot onbezoldigd ambtenaar, zodat deze als ambtenaar de taken van een toezichthouder kunnen 

uitoefenen
Mandaat aan Afdelingshoofd publiekszaken 

Mandaat aan                       

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers
* beleidsmedewerker    handhaving /coördinator
* Wabo-toezichthouders

Mandaat aan
Afdelingshoofd Ontwikkeling en Beleid

Mandaat aan                       
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers

* beleidsmedewerker RO
* beleidsmedewerker  handhaving/coördinator

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Het verstrekken van een schriftelijke dan wel mondelinge/telefonische  informatieve reactie om aan de illegale situatie een einde te maken

Horen van betrokkenen en verslaglegging van het horen

Vooraanschrijving clandestiene bouw c.q. strijdig gebruik van grond en opstallen

Beschikking met dwangsom of bestuursdwang

Constateren van overtredingen (ïllegale bouwactiviteiten) en het geven van een bevel tot stilleggen van de bouw als bedoeld in artikel 100 woningwet 

(oud) juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht 

Intrekking van omgevingsvergunning indien binnen 3 jaar geen aanvang is genomen met de werkzaamheden

Schriftelijke bevestiging van staking of voorzieningen op basis van artikel 5:24, lid 5 Awb in combinatie met een last onder dwangsom

Een opgelegde last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten of verminderen (5:34 Awb) In overleg met 

portefeuillehouder

Het wraken van geconstateerde overtredingen, teneinde het recht voor te behouden om later op te treden

Aantekenen datum ontvangst en toezenden ontvangstbevestiging (art. 6.1.2.1 Bro)
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Afd Publiekszaken

Mandaat aan
* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving
* Afdelingshoofd Ontwikkeling en Beleid

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Sloopmelding § 1.7 Bouwbesluit het toetsen en afhandelen sloopmelding inclusief het stellen van nadere voorwaarden en afwijken van gestelde 

termijnen 

Mandaat aan

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers/medewerkers loket leefomgeving

Verklaring van kennelijke ongegrondheid (art. 6.1.3.1, lid 1 en 2) en/of verlenging termijn beoordeling kennelijke ongegrondheid (art. 6.1.3.1, lid 1 en 

3 Bro)

Verlenging termijn voor besluit op aanvraag (art. 6.1.3.6 lid 2 Bro)

8 van 8 2-1-2020


