
Afd Realisatie & Beheer

Omschrijving bevoegdheid Soort mandaat en 

functionaris

Specifieke instructies

CIVIELE WERKEN

Opdrachten/werken aanbesteden overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Conform inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Machtiging aan
* beleidsmedewerker-

projectleider openbare werken
* beleidsmedewerker riolering, 

water en projecten

Herstellen vernielingen openbare verlichting Machtiging aan 

beleidsmedewerker 

riolering/water en projecten

beheerder openbare ruimte

Besluiten op het wel of niet plaatsen en verwijderen van openbare 

verlichting

Machtiging aan 

beleidsmedewerker 

riolering/water en projecten

Machtiging aan

Beleidsmedewerker-

projectleider openbare werken

Besluiten ihk van onderhoud wegbermen overeenkomstig het 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker-

projectleider openbare werken

Akkoordverklaring aan nutsbedrijven voor leggen van kabels en 

leidingen
Machtiging aan 

*beleidsmedewerker 

rioleringen/water en projecten

*Toezichthouder Grondgebied

Periodieke routine-opgaven (CBS, GS, Rijk, etc) Machtiging aan 

beleidsmedewerker-

projectleider openbare werken

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Onderhoud deklagen/verharding van wegen, straten, pleinen en 

trottoirs overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid
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Civiel extern

Machtiging aan

* beleidsmedewerker  verkeer 

en vervoer

* teamleider buitendienst

* toezichthouder grondgebied

Rioleringen

Uitvoeren besluiten ihk van onderhoud duikers, grachten, sloten, 

bermen en schouwsloten overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker rioleringen, 

water en projecten

beheerder openbare ruimte

Aangaan garantie-abonnement rioolgemalen overeenkomstig het 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Volmacht aan afdelingshoofd 

Realisatie en Beheer

beheerder openbare ruimte

Uitvoeren besluiten in het kader van rioolaansluitingen en 

ontstoppingen volgens gemeentelijk rioleringsplan en 

overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker 

rioleringen/water en projecten

beheerder openbare ruimte

Uitvoering gemeentelijk waterplan overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker 

rioleringen/water en projecten

VERKEER EN VERVOER

Beslissen op aanvraag inrit- en uitwegvergunningen ogv artikel 

2.12 APV

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Het op basis van adviesaanvragen geven van advies en beslissen 

op toestemmingsaanvragen over ontheffingen exceptioneel 

transport aan het RDW

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Besluiten ihk van gladheidsbestrijding
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Beslissen op aanvragen om ontheffing voor het houden van 

wedstrijden op de weg (artikel 10 juncto artikel 148 Wvw 1994) 

voor zover het betreft een wedstrijd binnen het grondgebied van 

de gemeente en over uitsluitend wegen onder beheer bij de 

gemeente 

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Uitvoering besluiten in het kader van verkeersmaatregelen 

overeenkomstig de Wegenwet/Wegenverkeersreglement en Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Verlenen van ontheffing op grond van artikel 123 

Wegenverkeersreglement (WVR) 

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Toekennen van invalidenparkeerplaatsen (inclusief het 

verkeersbesluit)

Mandaat aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Verlenen van ontheffing ingevolge Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens (RVV) 

Mandaat aan                       * 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer                               

Uitvoering besluiten in het kader van verkeersmaatregelen 

overeenkomstig Wegenwet/Wegenverkeers-reglement en besluit 

adm.bepalingen inzake het wegverkeer

Machtiging aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Aangaan onderhoudsabonnementen verkeersregelinstallaties 

overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Volmacht aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Uitvoering onderhoud/vervanging/bijplaats-ing straatnaam- en 

huisnummer- en verkeersborden overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Uitvoering besluiten ihk van onderhoud abri's Machtiging aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

Mandaat aan
* beleidsmedewerker verkeer 

en vervoer

Tijdelijke plaatsing of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk 

uitvoeren van maatregelen ogv art. 34 BABW
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* beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken
* toezichthouders 

buitendienst/grondgebied
* beleidsmedewerker 

rioleringen/water en projecten

Uitvoering van de in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen omschreven bevoegdheden Mandaat aan Directeur RUD

Uitvoering van de in artikel 7.5.11 en artikel 8.5 van het ADR 

omschreven bevoegdheden Mandaat aan Directeur RUD

Publiceren van verkeersbesluiten in de landelijke Verkeersbesluiten 

applicatie

* beleidsmedewerker verkeer 

en vervoer

Ondertekening aanstelling verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Machtiging aan 

beleidsmedewerker verkeer en 

vervoer

GROEN

Opdrachten/werken aanbesteden overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Conform inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Machtiging aan

* beleidsmedewerker groen

*teamleider buitendienst

Verlenen of weigeren van kapvergunningen ingevolge de 

Bomenverordening en Wet natuurbescherming

Mandaat aan 

beleidsmedewerker groen

Beslissen en uitvoeren van noodkap van bomen Mandaat aan                       * 

beleidsmedewerker groen        

* teamleider buitendienst

Controle naleving Wet natuurbescherming Machtiging aan  

beleidsmedewerker groen

Vergunningverlening plaatsen grafsteen Mandaat aan Ondertekeningsmandaat aan

* beleidsmedewerker groen medewerker burgerzaken

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid
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* afdelingshoofd Realisatie en 

Beheer

Controle naleving Wet op de Lijkbezorging Machtiging aan

beleidsmedewerker groen

Toewijzen van graven Mandaat aan 

beleidsmedewerker groen Ondertekeningsmandaat aan

medewerker burgerzaken

Uitvoeren begraafplaatsenadministratie Machtiging aan medewerker 

burgerzaken

Uitvoeren beleidsplannen: groen, landschap, bomen, 

begraafplaats, honden en verkoop groenstroken

Machtiging aan 

beleidsmedewerker groen

Weigeren/verlenen verzoek tot aankoop snippergroen/gronden Machtiging aan 

beleidsmedewerker groen

GEMEENTELIJKE OBJECTEN

Opdrachten/werken aanbesteden overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Conform inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

*beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken

*Medewerker facilitaire zaken 

en gebouwenbeheer

Machtiging aan 

beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken

Besluiten inzake onderhoud onroerend goed en monumenten 

overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan medewerker 

handhaving BWT

SPEELVOORZIENINGEN

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Besluiten in het kader van onderhoud bruggen overeenkomstig het 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Opdrachten/werken aanbesteden overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Conform inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken

Machtiging aan 

beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken

Aangaan onderhoudscontracten overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker/ 

projectleider openbare werken

BUITENDIENST

Ingebruikgeving roerende zaken (dranghekken en vlaggen) Machtiging aan teamleider 

buitendienst

Besluiten ihk van onderhoud bermen overeenkomstig het geldende 

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Machtiging aan 

beleidsmedewerker/

projectleider openbare werken

Volmacht aan

* teamleider buitendienst

Verrichten van acties n.a.v. van binnengekomen meldingen in het 

kader van de meldlijn Gemeente Woudenberg

Machtiging aan                     * 

toezichthouder grondgebied * 

teamleider buitendienst * 

beleidsmedewerkers      

medewerkers ruimte en groen                   

Directievertegenwoordiger van de effectieve werking van het VCA-

veiligheidzorgsysteem van de buitendienst

Volmacht aan afdelingshoofd 

Realisatie en Beheer

MILIEU

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Uitvoeren besluiten inzake aanschaf en onderhoud 

speelvoorzieningen en zitbanken

Aangaan contracten tav onderhoud machines overeenkomstig het 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Machtiging aan
*beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

Ondertekeningsmandaat aan
*beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

Ondertekeningsmandaat aan
*beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

Machtiging aan
* juridisch beleidsmedewerker 

milieu

*ROVA

Mandaat aan
* juridisch beleidsmedewerker 

milieu

Subsidieverlening natuur- en milieueducatie ogv 

subsidieverordening Mandaat aan                       

*beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

*duurzaamheidscoördinator

Opdrachtverlening bodemonderzoek ogv wet Bodembescherming 

(Wbb)
Machtiging aan projectleider 

openbare werken

Machtiging aan
*beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

*RUD

Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidshinder *beleidsmedewerker 

milieu/duurzaamheid

Machtiging aan

Doorzenden van ingediende bezwaren (Wm) 

Subsidieverlening oud papier ogv subsidieverordening

Verzoek aanvraag milieuvergunning in het kader van de Wet 

Milieubeheer (Wm)

Doen van mededelingen in het kader van Wm

Mededelingen/verzoek om advies aanvragen naburige gemeenten 

Ingediende  adviezeninspectie doorzenden (Wm)

Registratie afvalstromen (Wm / prov. Verordeningen)
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* juridisch beleidsmedewerker 

milieu

*RUD

Mandaat aan

*RUD

Machtiging aan

*beleidsmedewerker groen

Machtiging aan

*RUD

Mandaat aan

* hoofd Ondersteuning

1.    onderzoek en metingen tijdens de brand;

2.    onderzoek en metingen na de brand;

3.    onderzoek en opruiming van asbest in de omgeving van de 

brand;
4.    vegen en sproeien van wegen;

5.    vrijgeven van het gebied na opruimen.

Wm

Verlenen/weigering van ontheffing van verbod vuur te stoken en te 

roken in gebouwen

Ontheffing van het verbod op het storten en verbranden van 

afvalstoffen buiten een inrichting in het kader van de Wet 

Milieubeheer

Reageren op een melding conform het Besluit mobiel breken bouw- 

en sloopafval

Verlenen van een opdracht aan een deskundig bedrijf op het 

gebied van asbestsanering voor de onderstaande werkzaamheden:

* teamleider 

omgevingsondersteuning

Dit alles in het kader van het 

Asbestprotocol van woudenberg 

(31/10/2005)
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