
Omschrijving bevoegdheid Soort mandaat en functionaris Specifieke instructies

BIJZONDERE WETTEN EN DE APV 

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

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

BESLUIT  INRICHTING EN GEBRUIK NIET-AANGEWEZEN LUCHTVAART-TERREINEN 

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid

* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

*medewerkers loket

leefomgeving 

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid

* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

*medewerkers loket

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

Beslissingen op aanvragen standplaatsvergunning volgens artikel 5:18 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 ventvergunning volgens artikel 5:14 APV Geen 2 vergunningen voor 

dezelfde branche op één dag

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

Ondermandaat aan technisch 

medewerker milieu

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

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

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

Verlenen van collectevergunning volgens artikel 5:13 APV

Handelen conform draaiboek

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

Evenementenvergunning ogv art. 2:25 APV 

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

Toepassing bestuursdwang bij woningontruimingen (art. 2:10 APV)

Verlenen van een incidentele standplaatsvergunning volgens artikel 5:18 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



leefomgeving

DRANK EN HORECAWET

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid

* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

*medewerkers loket 

leefomgeving

Mandaat aan

* beleidsmedewerker integrale veiligheid

* bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

WABO

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

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

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening; 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)

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 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)

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)

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)

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 3.5 Wabo)

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

* 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)

Verlenen van  ontheffing schenken zwak-alcoholische drank ex artikel 35, 2e lid Dhw

M.u.v. aanvragen voor 

vergunning speelautomatenhal



* 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

* 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 (loco) secretaris

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 (loco) secretaris

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 zijn ingediend

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 zijn ingediend

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

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



Mandaat aan                       

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers

* beleidsmedewerker    handhaving /coördinator

* Wabo-toezichthouders

Mandaat aan 

(loco) secretaris

Mandaat aan                       

* Alle wabo-vergunningverleners/RO- beleidsmedewerkers

* beleidsmedewerker RO

* beleidsmedewerker  handhaving/coördinator

Mandaat aan

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

Mandaat aan

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

* (loco) secretaris

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

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

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 (loco) secretaris

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

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

* beleidsmedewerker/ projectleider openbare werken

* toezichthouders buitendienst/grondgebied

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Onderhoud deklagen/verharding van wegen, straten, pleinen en trottoirs overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Besluiten ihk van gladheidsbestrijding

Tijdelijke plaatsing of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen ogv art. 34 BABW

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

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)

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)



* 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

* 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

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

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

* juridisch beleidsmedewerker milieu

*RUD

Mandaat aan

*RUD

Mededelingen/verzoek om advies aanvragen naburige gemeenten Wm

Ontheffing van het verbod op het storten en verbranden van afvalstoffen buiten een inrichting in het kader van de Wet Milieubeheer

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Uitvoering bestekken overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

Besluiten in het kader van onderhoud bruggen overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid

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

Registratie afvalstromen (Wm / prov. Verordeningen)

Verzoek aanvraag milieuvergunning in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm)

Doorzenden van ingediende bezwaren (Wm) 

Subsidieverlening oud papier ogv subsidieverordening

Ingediende  adviezeninspectie doorzenden (Wm)

Doen van mededelingen in het kader van Wm



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.

CRISISBEHEERSING

het alarmeren en opschalen van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie dienstdoende functionarissen binnen gemeentelijke crsisbeheersings-organisatie

het zonder separate opdracht of instructie, uitvoeren van taken, zoals deze zijn omschreven in het regionaal crisisplan en de draaiboeken van de gemeentelijke crisisorganisatie dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie

ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident, voor dat deel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, uitgaven doen tot een bedrag van €1.000,- dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie

ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident, voor dat deel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, uitgaven doen tot een bedrag van €5.000,- burgemeester Machtiging aan de 

dienstdoende officier van dienst 

Bevolkingszorg/AC 

Bevolkingszorg

ten tijde van een buitengewone situatie tot en met GRIP 1 opdrachten verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit  

tot een bedrag van €5.000,- 

burgemeester Machtiging aan de 

dienstdoende officier van dienst 

Bevolkingszorg/AC 

Bevolkingszorg

burgemeester Mandaat aan commandant 

brandweer voor inzetten NL-

alert in acute, zeer 

spoedeisende situaties

* procesverantwoordelijke voorlichting

* hoofd actiecentrum voorlichting

*communicatieadviseur in beleidsteam

Inzetten WAS burgemeester Mandaat aan commandant 

brandweer voor inzetten NL-

alert in acute, zeer 

spoedeisende situaties

opdrachten verlenen tot de aanschaf van alle benodigde goederen en diensten ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of crisis tot een bedrag van 

€5.000,- na overleg met de burgemeester

volmacht aan intergemeentelijke OvD BZ

aangewezen leidinggevenden binnen de regionale crisisorganisatie 

Teamleider

 

Zonder vooraf ruggespraak met het beleidsteam verstrekken van informatie over: Mandaat aan Actiecentrum communicatie

* inhoud

* procedure

* het proces

Inzet www.woudenberg.nl Mandaat aan Actiecentrum communicatie

Inzet crisissite www.crisis.nl Mandaat aan Actiecentrum communicatie

Instrueren gemeentelijk callcentre (opstellen Q&A) Mandaat aan Actiecentrum communicatie

Inzet publieksinformatienummer 0800-1351 Mandaat aan Actiecentrum communicatie

Publieksvoorlichting op diverse locaties Mandaat aan Actiecentrum communicatie

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: Dit alles in het kader van 

het Asbestprotocol van 

woudenberg 

(31/10/2005)* teamleider omgevingsondersteuning

Verlenen/weigering van ontheffing van verbod vuur te stoken en te roken in gebouwen

Inzetten NL-alert, calamiteitenzender RTV Utrecht


