
Team Beleid en Advies

Omschrijving bevoegdheid Soort mandaat en functionaris Specifieke instructies

Het onderhouden van de landelijke database CVDR Machtiging aan bestuurlijk en juridisch beleidsmedewerker

Het bijhouden van aantekeningen in het Ereboek van de gemeente 

Woudenberg

Machtiging aan communicatieadviseur

Beslissingen over inhoud contracten betreffende verpachting en bruikleen 

agrarische percelen

Mandaat aan  beleidsmedewerker privaatrecht, na afstemming met beleidsmedewerker RO//medewerker facilitaire zaken en gebouwenbeheer

Beslissen over inhoud contracten betreffende verhuur en tijdelijk beheer van 

opstallen en/of grond

Mandaat aan beleidsmedewerker privaatrecht, na afstemming met beleidsmedewerker RO/medewerker facilitaire zaken en gebouwenbeheer

Beslissen over inhoud te passeren notariële akten, vrijgave van depot of 

zekerheden, doorhalen hypotheek- en andere rechten, vestiging/wijziging/opheffing 

zakelijke rechten, kwalitatieve rechten, erfdienstbaarheden en overigen

Mandaat aan beleidsmedewerker privaatrecht en projectleiders RO

Opdracht verstrekken tot taxaties, begeleiding aan- en verkoop van grond en/of 

opstallen, verpachting agrarische percelen en uitvoering benodigde onderzoeken

Volmacht aan beleidsmedewerker privaatrecht en projectleiders RO

Opdracht verstrekken aan notaris betreffende te transporteren notariële akten en 

overige benodigde werkzaamheden 

Volmacht aan beleidsmedewerker privaatrecht

Beslissen over notariële nota's zoals nota's van afrekening betreffende aan- en 

verkoop van grond en/of opstallen

Volmacht  aan beleidsmedewerker privaatrecht

Beslissen omtrent doorhalen geldende notariële bedingen en/of toestemming 

betreffende verkoop sociale huur- of koopwoning

Mandaat aan beleidsmedewerker privaatrecht, na afstemming met beleidsmedewerker Volkshuisvesting

Correspondentie inzake grondtransacties met makelaars en koper/verkoper Machtiging aan beleidsmedewerker privaatrecht

Correspondentie inzake voorbereiding en uitvoering besluitvorming tav koop-, 

gebruiks-, huur-, pacht- en overige overeenkomsten

Machtiging aan beleidsmedewerker privaatrecht

Verstrekken feitelijke gegevens mbt bouwgrond en verkoop gemeentelijke grond 

en/of opstallen

Machtiging aan beleidsmedewerker privaatrecht

Bestelling materiaal Kadaster en Kamer van Koophandel Volmacht aan beleidsmedewerker privaatrecht

Verlening ontheffing doorverkoopbeding bij verkoop woning Volmacht aan directeur/secretaris/(loco) secretaris

ECONOMISCHE ZAKEN

Verstrekken feitelijke gegevens ivm bedrijfsvestiging (zaken niet betreffende 

grondverkoop)

Machtiging aan beleidsmedewerker economische zaken

Bestelling Provincie Utrecht en Kamer van Koophandel Volmacht aan beleidsmedewerker economische zaken

SUBSIDIES

Ondertekening subsidiebeschikking in het kader van:

* alg. subsidieverordening gemeente Woudenberg

* gemeentebegroting

Vaststelling van subsidiebedragen aan de hand van jaarstukken van instellingen en 

de alg. subsidieverordening gemeente Woudenberg

College

Mandaat aan

directeur/secretaris

Mandaat aan

beleidsmedewerker subsidies

ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN

Voorschotverlening op verleende subsidies c.q. gemeentelijke bijdragen aan 

instellingen

Administratieve uitvoering alg. subsidieverordening gemeente Woudenberg

Adm. afwikkeling financiële bijdrage aan Stichting beheer Sportpark De Grift ogv 

gebruiksovereenkomst

PRIVAATRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

Ondertekenings-mandaat aan (loco) secretaris

Volmacht aan afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling
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Beslissing op verzoeken ogv Verordening leerlingenvervoer op grond van WPO Mandaat aan directeur coöperatie De Kleine Schans Ondermandaat aan medewerker 

W&I toegestaan

Administratieve afwikkeling gemeentelijke bijdrage aan Stichting Acc. Binnensport & 

Cultuur (ABC) in exploitatiekosten sporthal volgens de erfpachtovereenkomst

Volmacht aan directeur/secretaris/(loco) secretaris

Administratieve afwikkeling gemeentelijke bijdrage aan Stichting Acc. Binnensport & 

Cultuur (ABC) in exploitatiekosten Cultureel Centrum volgens 

erfpachtovereenkomst

Volmacht aan directeur/secretaris/(loco) secretaris

Administratieve afwikkeling bijdrage in de kosten van de GGD Volmacht aan directeur/secretaris/(loco) secretaris

ONDERWIJS

Algehele correspondentie met:

* schoolbesturen

* inspectie

* directies scholen

* medezeggenschapsraden

Uitvoering WBO

Machtiging aan Medewerker onderwijs en welzijn

Vaststelling roosters voor:

* gymnastiek

* schoolzwemmen

* schoolvakanties

Vergoeding bijz.onderwijs  ogv WPO College

Regelen schoolvervoer (verordening leerlingenvervoer) Mandaat aan medewerker onderwijs en welzijn

Kosten inspectie schoolgebouwen openbaar onderwijs volgens gemeentelijke 

regeling

Machtiging aan medewerker onderwijs en welzijn

Kosten inspectie schoolgebouwen bijz.onderwijs volgens gemeentelijke regeling

Machtiging aan medewerker onderwijs en welzijn

PARTICIPATIEBUDGET

Aangaan en ondertekenen van contracten in het kader van de Wet Inburgering

Volmacht aan medewerker onderwijs en welzijn

KINDEROPVANG

Besluit exploitatie kindercentrum/gastouderopvang o.g.v. art. 1.45 wet 

kinderopvang

Mandaat aan GGDrU

Inschrijving kindercentrum/gastouderopvang in het register kinderopvang o.g.v. art. 

1.46 wet kinderopvang

Mandaat aan GGDrU

Ondertekenings

mandaat aan (loco) secretaris

Inspectie peuterspeelzalen o.g.v. art. 2.20 wet kinderopvang Mandaat aan GGDrU

Schriftelijke aanwijzing o.g.v. art. 2.23 wet kinderopvang Mandaat aan GGDrU

Mutaties/wijzigingen doorvoeren in het register kinderopvang o.g.v. art. 1:47 wet 

kinderopvang

Mandaat aan GGDrU

VOLKSHUISVESTING

* Mandaat aan de directeur van Omnia Wonen Conform convenant 

woonruimteverdeling

* Ondermandaat aan teamleider Bemiddeling & Beheer

De verlening, dan wel weigering van een huisvestingsvergunning en verdaging van 

een besluit op een aanvraag voor een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 

5 van de Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2021 (HvW)

Huisvestingswet en Huisvestingsverordening (externe mandaten)

Verbod exploiteren kinderopvangvoorzieningen (kinderopvang, gastouderopvang, 

peuteropvang, BSO)  o.g.v. art. 1.66 wet kinderopvang

Machtiging aan Medewerker onderwijs en welzijn

*Machtiging aan Medewerker onderwijs en welzijn
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* Machtiging aan teamleider Bemiddeling & Beheer

* Mandaat aan de directeur van Omnia Wonen

* Ondermandaat aan teamleider Bemiddeling & Beheer

* Machtiging aan de directeur van Omnia Wonen

* Machtiging aan teamleider Bemiddeling & Beheer 

* Machtiging aan teamleider Bemiddeling & beheer

* Mandaat aan de directeur van Het Vierde Huis

* Ondermandaat aan de senior adviseur woondiensten, of diens vervanger 

* Mandaat aan de directeur van Het Vierde Huis

* Ondermandaat aan de senior adviseur woondiensten, of diens vervanger 

* Mandaat aan de directeur van Het Vierde Huis

* Ondermandaat aan de senior adviseur woondiensten, of diens vervanger 

* Mandaat aan de directeur van Het Vierde Huis Conform Huisvestingsverordening 

2017-2021

* Ondermandaat aan de senior adviseur woondiensten, of diens vervanger 

Huisvestingswet en Huisvestingsverordening (intern)

Mandaat aan beleidsmedewerker wonen

Het beschikken op verzoeken om een vergunning voor tijdelijke verhuur ex. artikel 

15 van de Leegstandwet Mandaat aan beleidsmedewerker wonen

Besluit woninggebonden subsidies

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Besluit locatiegebonden subsidies BLS

Ondertekenings

mandaat aan

* beleidsmedewerker wonen

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Aanvraag voorschot volgens art. 7, 1e lid, VlspU

Bevestiging ontvangst en volledigheid gereedmelding ogv art. 30 Vws

Verstrekking aanvullende gegevens BLS aanvraag volgens art.5, 8e lid, VlspU

Toetsing criteria huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 4 HvW Conform convenant 

woonruimteverdeling

Bevestiging ontvangst en volledigheid aanvraag ogv artikel 14 Vws

Aanvraag ontheffing indieningstermijnen ogv art. 40 Vws

Aanvraag subsidie BLS bij GS ogv art.5, 3e lid Verordening locatiegebonden 

subsidies prov. Utrecht  (VlspU)

Conform convenant 

woonruimteverdeling

Intrekken van een huisvestingsvergunning overeenkomstig artikel 6 HvW

Opvragen en toetsen van bewijsstukken als bedoeld in artikel 5 HvW

Conform Huisvestingsverordening 

2017-2021

Conform convenant 

woonruimteverdeling

Het bepalen van de volgorde voor toewijzing sociale huurwoningen als bedoeld in 

artikel 13 HvW

* Machtiging aan de directeur van Omnia Wonen

Conform Huisvestingsverordening 

2017-2021

Beschikken op verzoeken om een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 26 en het 

overig bepaalde in paragraaf 18 HvW

Het op basis van artikel 26 HvW vragen om aanvullende bewijsstukken ter bepaling 

van de urgentie

Het beschikken op verzoeken om een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 

5 van de Huisvestingsverordening Woudenberg voor geval de koopprijs ligt onder de 

koopprijsgrens

Conform Huisvestingsverordening 

2017-2021

Conform convenant 

woonruimteverdeling

Ondertekeningsmandaat aan 

Omnia Wonen, te weten:          * 

Directeur Omnia wonen * 

Teamleider Bemiddeling & Beheer

Intrekken van urgentieverklaringen als bedoeld in artikel 28 HvW

Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 30 HvW

Doorzending gereedmelding naar bestuurscommissie Servicebureau Gemeenten ogv 

art. 31 Wvs
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Machtiging aan

* beleidsmedewerker wonen

Ondertekeningsmandaat aan

* beleidsmedewerker wonen

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

Mandaat aan

directeur Veiligheidsregio Utrecht

Aanwijzen toezichthouders Mandaat aan directeur Veiligheidsregio 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Opleggen tijdelijk huisverbod op grond van artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en 

artikel 10:11 Awb

Ondertekeningsmandaat aan hulpofficier van justitie

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid                            

* gebouwenbeheerder

Het aanstellen van toezichthouders ihkv de BRZO

Beslis- en ondertekeningsmandaat aan teamleider handhaving Provincie Utrecht

Overeenkomstig separaat 

collegebesluit

Mandaat aan

*beleidsmedewerker crisisbeheersing

RUIMTELIJKE ORDENING

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

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

PLANSCHADE

Mandaat aan

* medewerker archief en registratuur

* medewerker archief en documentatie

Mandaat aan

* beleidsmedewerker RO

* programmamanager RO

Mandaat aan

Het doen van aangifte van vernieling/schade aan gemeentelijke eigendommen

Bekendmaken van een voorbereidingsbesluit ogv artikel 3.7 Wro

Kennisgeven van de ter visie legging van een ontwerpbestemmingsplan, de 

vaststelling van een bestemmingsplan en een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8 

Wro

Ontheffing geheel of gedeeltelijk vernieuwen/veranderen/vergroten monument 

conform artikel 1.12 bouwbesluit

Wijzen op verschuldigdheid van recht als bedoeld in artikel 6.4 Wro

Het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade 

Ontheffing geheel of gedeeltelijk vernieuwen/veranderen/ vergroten bouwwerk 

conform artikel 1.11 bouwbesluit

Aantekenen datum van ontvangst op verzoek planschade (procedureregeling 

planschadevergoeding 2008)

Het elektronisch waarmerken en lang elektronische weg beschikbaar stellen van 

ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordening als bedoeld in artikel 1.2.1 en 

1.2.2 Bro en de regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

Plaatsen op ruimtelijke plannen.nl

Het plegen van overleg met organisaties ihkv de voorbereiding van 

bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro

Kennisgeven van de ter visie legging van een ontwerpwijzigingsplan of 

ontwerpuitwerkingsplan en de vaststelling van een wijzigingsplan of 

uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.9 Wro

Beslissingen inzake kosten opvang zwerfdieren

Het voegen van de gemeente in een strafproces

Beslissen op gebruiksvergunning (inrichting), verbinden van (nieuwe) voorwaarden, 

wijzigen en intrekken vergunning

Kennisgeving van de voorbereiding van een structuurvisie of bestemmingsplan als 

bedoeld in artikel 1.3.1 Bro

Verklaring realisatie BLS gesubsidieerde woningen volgens art. 7, 4e  lid, VlspU

Verstrekking verslag voortgang ontwikkeling bouwlocaties volgens art. 7, 2e lid, 

VlspU

Kennisgeven van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.31 

Wro en het in het kader van deze regeling vastgestelde bestemmingsplan als 

bedoeld in artikel 3.32 Wro
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* beleidsmedewerker RO

* programmamanager RO

Mandaat aan

* beleidsmedewerker RO

* programmamanager RO

Machtiging aan

* beleidsmedewerker RO

* programmamanager RO

MONUMENTEN

Machtiging aan

* beleidsmedewerker RO

Machtiging aan

beleidsmedewerker RO

Machtiging aan

* beleidsmedewerker RO

* beleidsmedewerker BWT

Machtiging aan

* beleidsmedewerker RO

Schriftelijke of mondelinge visie geven over de aanvraag om vergoeding van 

planschade (procedureregeling planschadevergoeding 2008)

Besluit tot opdrachtverstrekking om advies uit te brengen (procedureregeling 

planschadevergoeding 2008)

als bedoeld in artikel 6.4 Wro

Het houden van hoorzittingen in het kader van aanwijzingen ingevolge de 

Monumentenwet en de Awb

Doorzenden van een verzoek om subsidie ihk van Brim en BRRM aan de RACM

Verzenden van een afschrift van kennisgeving/ beslissing c.a. aan belanghebbenden 

mbt Rijksmonumenten

Adviesaanvraag PMUC, RACM  en provincie Utrecht terzake aanwijzing en 

vergunning volgens de Monumentenwet en -verordening
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