
Mandatenlijst Kaag en Braassem 17e wijziging

Besluit van 6 januari 2009, sindsdien gewijzigd

 
Mandatenlijst Kaag en Braassem

(bevoegdheden raad, college en burgemeester)

 

In het algemeen geldt:

1. indien sprake is van politiek gevoelige zaken: overleggen met de portefeuillehouder over even-

tuele besluitvorming door b&w

2. managers/teamleiders vervangen elkaar bij afdoenings- en ondertekeningsmandaten

3. indien het college van b&w zowel vergunningverlenend als vergunningverkrijgend is, geldt de

mandatenregeling niet.

 

BIJZONDERHEDENOnderman-

daat

AANSOORT
1Burgemeester en wethouders 

Besluit van de raad d.d.

17 juni 2013

 B&wAVaststellen van het normenkader be-

horende bij het controleprotocol voor

1.

de jaren 2014 en 2015 en het actuali-

seren daarvan

Besluit van de raad d.d.

28 april 2015 (corsanr.

RD2015.027)

 B&wADe bevoegdheid tot het nemen van

een besluit als bedoeld in artikel 6.12,

1
e
 en 2

e
 lid van de Wro om bij toepas-

2.

sing van de buitenplanse ontheffing

als bedoeld in artikel 2.12.16 lid, on-

der a, onder 2° van de Wabo al dan

niet een exploitatieplan vast te stellen

Zie voor de procedure met betrekking tot een door de gemeenteraad af te geven verklaring van

geen bedenkingen het besluit van de raad d.d. 12 december 2011 (corsanr. RD2011.107)

3.

 

BIJZONDERHEDENOndermandaatAANSOORTOrganisatie 

Tenzij b&w anders aange-

ven

 Manager/

teamleider

OBesluiten inclusief bijbe-

horende corresponden-

4.

tie (ook voor zover geen

afdoeningsmandaat)

 MManager/

teamleider

AVerdagen termijn inge-

volge de Wet Openbaar-

heid van Bestuur

5.

  Manager

/teamleider

ABeslissen op verzoek in-

gevolge de Wet Open-

baarheid van Bestuur

6

1) A = afdoeningsmandaat

O = ondertekeningsmandaat

B = beslismandaat (onder tekening manager)

T cie = Treasurycommissie

Manager/ teamleider = elke manager of teamleider, e.v. gemeentesecretaris

S Bezw. = secretaris commissie Bezwaarschriften

Dir. Wc = directeuren woningcorporaties (Woningbouwvereniging Alkemade en Woondiensten Aarwoude)

Ph = portefeuillehouder

S = gemeentesecretaris

MT = managementteam

Sm/a = senior medewerker / adviseur

M = een medewerker
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Indien het eenvoudige

zaken betreffen

 Manager/

teamleider

ABeslissen op bezwaar

ingevolge de Wet Open-

baarheid van Bestuur

7.

  Manager/

teamleider

OBeslismandaat portefeuil-

lehouder

8.

Manager/teamleider is

gemachtigd de opdracht/

M tot € 10.000Manager/

teamleider

AVerlenen opdrachten ter

uitvoering van een colle-

9.

overeenkomst te onderte-

kenen.

gebesluit, raadsbesluit

en overeenkomstig de

productenraming/het

krediet

Mits binnen inkoop- en

aanbestedingsbeleid en

Regisseur (met be-

trekking tot opdrach-

Manager/

teamleider

AVerlenen opdrachten tot

€ 100.000

10.

binnen krediet / produc-ten ihkv de openbare

ruimte) tenraming. Manager/

teamleider/Regisseur is

gemachtigd de opdracht

/ overeenkomst te onder-

tekenen.

  Manager/

teamleider

AVerstrekken van schrifte-

lijke informatie aan pu-

11.

bliek, al dan niet n.a.v.

Ingediende aanvragen,

verzoeken e.d.

In overleg met portefeuil-

lehouder + collegeleden

informeren

 Manager/

teamleider

OVertegenwoordiging en

het indienen van een

verweerschrift en een

12.

pleitnota (rechtbank, Af-

deling bestuursrecht-

spraak, college van be-

roep, Centrale raad van

beroep, commissie be-

zwaarschriften)

 MManager/

teamleider

 Verlenen van opdrach-

ten aan externen, waar-

13.

bij geen kosten zijn ge-

moeid of de kosten kun-

nen worden doorbere-

kend

Per (deel)project. Onder-

mandaat geldt voor de

projectleiders.

MManager/

teamleider

AOptreden als technisch

opdrachtgever / directie-

voerder bij gegunde

14.

werken, inclusief be-

voegdheden, tot een be-

drag van € 10.000.

 Ondertekening MManager/

teamleider

AVerzoeken om aanvul-

ling aanvraag en andere

15.

procedurestukken inge-

volge een wettelijke rege-

ling ten behoeve van

advisering aan b&w

 Ondertekening MManager/

teamleider

ACorrespondentie met

betrekking tot alle aange-

16.

legenheden voorafgaan-

de aan en voortvloeien-

de uit besluitvorming in

b&w c.q. Raad

  Manager/

teamleider

ABeslissen op aanvraag

verlof conform verlofre-

geling

17.
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  Manager/

teamleider

ABeslissen op aanvraag

overschrijven verlof naar

volgend jaar

18.

Overleg in MT + tkn aan

Portefeuillehouder

 SAToekennen van gratifica-

ties aan personeel

19.

Ten laste van algemeen

budget opleidingen

 Manager/

teamleider

ABeslissen op verzoek

deelname aan studieda-

20.

gen, congressen, semi-

nars etc.

Mits financiële dekking Manager/ SAInhuur van stagiair(e)s

en tijdelijk personeel

21.

Binnen de financiële ka-

ders van de besluitvor-

ming

 Manager/

teamleider

AWijzigen van overeen-

komsten, tekstuele wijzi-

gingen op ondergeschik-

22.

te onderdelen, waar al

eerder een besluit door

b&w over is genomen.

Bevoegdheid burgemees-

ter

 Manager/

teamleider

OOndertekenen van over-

eenkomsten ter uitvoe-

23.

ring van (in mandaat)

genomen besluiten

Conform standaardmodel Manager/

Teamleider

OBesluiten tot het aan-

gaan van zuivere plan-

schadeovereenkomst

24.

Zie apart besluit d.d. 24-

8-2010

 SOOndertekenen van over-

eenkomsten namens de

25.

burgemeester ter uitvoe-

ring van (in mandaat)

genomen besluiten

krachtens artikel 171, 2
e

lid, Gemeentewet die

betrekking hebben op

(de rechtspositie van)

bestuurders en gemeen-

teambtenaren

Bevoegdheid burgemees-

ter

MManager/

teamleider

OHet namens de gemeen-

te ondertekenen van

26.

verklaringen/formulieren

ten behoeve van werk-

zaamheden op of in ge-

meentelijke gronden.

 Ondertekening MManager/

teamleider

ANiet in behandeling ne-

men van een aanvraag

27.

op grond van artikel 4:5

Awb

  Manager/

teamleider

AIntrekken van een in

mandaat genomen be-

sluit

28.

indien sprake van beleids-

vrijheid overleg plegen

met portefeuillehouder

 Manager/

teamleider

ABesluiten met betrekking

tot bestuursrechtelijke

geldschulden (ingevolge

titel 4.4 Awb)

29.

Actie van belang ivm

stuiting van verjaring.

 Manager/

teamleider

AVerlenen van uitstel van

betaling inzake het ver-

30.

beuren van een dwang-

som (last onder dwang-

som/bestuursdwang)

Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

MManager/

teamleider

AUitreiken aangiftebiljet-

ten, vaststellen en opleg-

31.

gen van aanslagen en

andere hiermee verband
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houdende werkzaamhe-

den mbt leges, marktgel-

den, lijkbezorgingsrech-

ten en brandweerrech-

ten

Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

 Manager/

teamleider

AAfhandelen bezwaar-

schriften mbt leges,

32.

marktgelden, lijkbezor-

gingsrechten en brand-

weerrechten

Medewerker salaris en

rechtspositie

MManager/

teamleider

AAfwijzen van niet-be-

noemde sollicitanten

33.

 MManager/

teamleider

ABuiten behandeling laten

aanvraag op grond van

4:5 Awb

34.

  Manager/

teamleider

ABesluiten tot het plaat-

sen van webformulieren

35.

op de website als be-

doeld in de Regels voor

elektronisch berichten-

verkeer

Mits er geen sprake is

van overheveling van

 ManagerAOverhevelen formatie

binnen afdelingen

36.

budgetten tussen pro-

gramma’s.

  Manager/

teamleider

AToestaan huur/gebruik

onroerende zaak voor

maximaal 1 jaar

37.

 MManager/

Teamleider

ABe- en afhandeling van

meldingen met betrek-

38.

king tot de openbare

ruimte

 

BIJZONDERHEDENOnder-

man-

daat

AANSOORTAfdeling Bedrijfsvoering (Cluster

Facilitair)

 

Manager/teamleider is ge-

machtigd de opdracht /

 ManagerAVerlenen van opdrachten tot het

leveren van kantoorbenodigdhe-

39.

overeenkomst te onderteke-den en meubilair t.b.v. Het ge-

meentehuis nen. Mits in overeenstem-

ming met inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid

Manager/teamleider is ge-

machtigd de opdracht /

 ManagerAAangaan, wijzigen en opzeggen

(onderhouds)contracten diverse

kantoorapparaten / machines e.d.

40.

overeen komst te onderteke-

nen. Mits in overeenstem-

ming met inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid

Manager/teamleider is ge-

machtigd de opdracht /

 ManagerAAangaan, wijzigen en opzeggen

van abonnementen diverse

(vak)tijdschriften, literatuur etc.

41.

overeenkomst te onderteke-

nen.

Manager/teamleider is ge-

machtigd de opdracht /

 ManagerAToevoegen en afvoeren van aan-

sluitingen mbt energie en water

42.

overeenkomst te onderteke-

nen.

  ManagerAAfhandelen van verzoeken om

informatie m.b.t. Stamboomon-

derzoek

43.
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BIJZONDERHEDENOnder-

mandaat

AANSOORTAfdeling Bedrijfsvoering

(Cluster Financiën)

 

Bevoegdheid invorderingsamb-

tenaar.Tkn aan portefeuillehou-

der

 ManagerAVerlenen van uitstel van beta-

ling en/of het treffen van beta-

lingsregelingen

44.

  T. CieABeleggen van tijdelijk overtol-

lige kasmiddelen

45.

  ManagerADoen van aangifte ten behoe-

ve van de belastingdienst

46.

Tkn aan portefeuillehouder ManagerACorr. Met betrekking tot

openstaande vorderingen

47.

  ManagerAInformatie / verzoeken aan

derden over uitkeringsgerech-

tigden

48.

  ManagerAInformatie / verzoeken aan

derden ten behoeve van

kwijtscheldingsverzoeken

49.

Bevoegdheid heffingsambte-

naar

MManagerAAfhandelen verzoek uitstel

van betaling

50.

 

BIJZONDERHEDENOnderman-

daat

AANSOORTAfdeling Bedrijfsvoering

(Cluster Gegevensbeheer)

 

Gemandateerd aan beheer-

der van de basisregistratie

MAdviseurAHet opstellen van de ‘amb-

telijke verklaringen’ behal-

51.

adressen en gebouwen (=ve die bedoeld onder D van

adviseur gegevensbeheer,het besluit (zie voor de

plv = medewerker gegevens-

beheer)

aanwijzing en de mandaten

hierna genoemd onder 1

tot en met 11 Aanwijzings-

en mandaatbesluit uitvoe-

ring Wet bag d.d. 9 novem-

ber 2010 (corsanr.

10.16908), gewijzigd 16 juli

2013 (corsanr. 13.23180)

 MAdviseurAHet toetsen van (overige)

brondocumenten aan de

52.

vereisten voor inschrijving

ingevolge artikel 11 van de

Wet basisregistraties

adressen en gebouwen;

 MAdviseurAHet uitgeven van inschrijf-

nummers en identificatie-

nummers;

53.

 MAdviseurAHet, op grond van het be-

paalde in artikel 10, tweede

54.

lid, van de Wet basisregi-

straties adressen en gebou-

wen, inschrijven van de in

of op grond van artikel 10,

eerste lid van de Wet basis-

registraties adressen en

gebouwen aangewezen

brondocumenten in het

adressenregister dan wel

het gebouwenregister;

 MAdviseurAHet ingevolge artikel 9 van

de Wet basisregistraties

55.

adressen en gebouwen

verzorgen van een zodani-

ge opzet van het adressen-
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register en het gebouwen-

register, dat de inhoud

daarvan duurzaam kan

worden bewaard en te al-

len tijde binnen een redelij-

ke termijn raadpleegbaar

en beschikbaar is;

 MAdviseurAHet ingevolge artikel 14

van de Wet basisregistra-

56.

ties adressen en gebou-

wen, zorg dragen voor een

goede beschikbaarheid,

werking en beveiliging van

de adressenregistratie res-

pectievelijk de gebouwen-

registratie;

 MAdviseurAHet op basis van de brond-

ocumenten opnemen van

57.

gegevens in de adressenre-

gistratie en de gebouwen-

registratie overeenkomstig

de voorschriften uit de arti-

kelen 14a en 15 van de Wet

basisregistraties adressen

en gebouwen;

 MAdviseurAHet ontvangen, doorgelei-

den en afhandelen van

58.

meldingen zoals bedoeld

in artikel 37 en verzoeken

zoals bedoeld in artikel 38

van de Wet basisregistra-

ties adressen en gebou-

wen, inclusief de verwer-

king daarvan zoals bedoeld

in de artikelen 31, 39, 40 en

41 van de Wet basisregi-

straties adressen en gebou-

wen;

 MAdviseurAHet onderhouden dan wel

doen onderhouden van het

59.

berichtenverkeer met de

Landelijke Voorziening ba-

sisregistraties adressen en

gebouwen zoals bedoeld

in artikel 31 van de Wet

basisregistraties adressen

en gebouwen;

 MAdviseurAHet op verzoek aan eenie-

der verlenen van inzage in

60.

het adressenregister, het

gebouwenregister, de

adressenregistratie en de

gebouwenregistratie, als-

mede het aan eenieder

verstrekken van de in de

adressenregistratie respec-

tievelijk de gebouwenregi-

stratie opgenomen gege-

vens zoals bedoeld in arti-

kel 32, eerste lid onder a

van de Wet basisregistra-

ties adressen en gebou-

wen;
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 MAdviseurAHet bevorderen van de na-

koming van de gemeentelij-

61.

ke verplichtingen in het ka-

der van de Wet basisregi-

straties adressen en gebou-

wen, met inbegrip van de

inrichting van de proces-

sen, de conformiteit van

het gebruikte informatiesys-

teem en de beveiligings-

maatregelen alsmede het

rapporteren over die nako-

ming daarvan aan burge-

meester en wethouders

 MAdviseurABevoegdheden ingevolge

de Wet en het Uitvoerings-

62.

besluit kenbaarheid publiek-

rechtelijke beperkingen

onroerende zaken

Indien geen onderdeel van

aanvraag omgevingsvergun-

ning.

MAdviseurAToewijzen en het intrekken

van nummeraanduidingen

63.

Zie voor mandaat met betrekking tot het aanwijzen en intrekken stand- en ligplaatsen apart

besluit d.d. 25 maart 2014 (corsanr. 14.10739)

64.

 

BIJZONDERHEDENOnderman-

daat

AANSOORTAfdeling Bedrijfsvoering (Cluster

Juridische Zaken)

 

 Vastge-

steld mo-

del ovk.

ManagerABesluiten met betrekking tot zakelij-

ke rechten voor rioleringswerken

in particuliere gronden (zie apart

besluit d.d. 23 maart 2010)

65.

  ManagerABesluiten met betrekking tot zakelij-

ke rechten voor openbare werken

66.

in/op particuliere gronden (zie apart

besluit d.d. 4 oktober 2011)

Namens burgemeester ManagerOOndertekenen van notariële akten

inclusief volmachten daartoe met

betrekking tot zakelijke rechten

67.

Mits kosten kunnen

worden gedekt

MManagerABesluiten tot het splitsen van een

perceel

68.

 MManagerABevestigen instemming conceptak-

te van levering en nota van afreke-

ning

69.

 MManagerAGeven van toestemming tot ver-

koop van premiewoningen en toe-

70.

passen antispeculatiebeding - terug-

betalingsplicht bij meerwaarde

 MManagerAVoortzetten van verhuur gemeente-

grond / onroerende zaak bij bewo-

ners- of eigenaarswisseling

71.

 MManagerAAanvaarden opzegging huurover-

eenkomst

72.

Manager is gemachtigd

namens de burgemees-

MManagerAVerhuur volkstuinen en ligplaatsen73.

ter de overeenkomst te

ondertekenen.

 MManagerAAan - en afmelden van objecten

voor verzekeringen tegen diverse

risico’s

74.
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 MManagerAAanmelden en afwikkelen van

schadegevallen, waarvoor of

75.

waartegen de gemeente verzekerd

is

 MManagerAAansprakelijk stellen voor schade

aan gemeentelijke eigendommen

76.

Portefeuillehouder

vooraf informeren, col-

 ManagerASpoedshalve toepassing bestuurs-

dwang bij hennepteelt op grond

77.

lege zo spoedig moge-

lijk informeren.
van artikel 2.1, 1

e
 lid, aanhef en on-

der c, Opiumwet, artikel 1a, 2e lid,

Woningwet, artikel 2.6.2, 1e lid en

6.1 en 6.7 Bouwbesluit, (zie ook

besluit d.d. 12 juni 2012, in werking

getreden op 26 juli met terugwer-

kende kracht tot 12 juni 2012)

Zie voor mandaat in verband met de vestiging van zakelijke rechten voor afvalcontainers apart

besluit d.d. 4 oktober 2011 (corsanr. 11.16685)

78.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 januari

2012 (corsanr. 12.00849)

79.

Zie voor mandaatbesluit wegsleepregeling 2013 apart besluit d.d. 5 maart 2013 (corsanr. 13.06228)80.

 

BIJZONDERHEDENOnder-

mandaat

AANSOORTAfdeling Bedrijfsvoering

(Cluster P&O)

 

Medewerker P&OMManagerAAfwijzen van open sollicitaties81.

Medewerker P&OMManagerAVerzorgen werkgeversverkla-

ringen

82.

Medewerker P&OMManagerABesluiten m.b.t. Vergoeding

van schade aan eigendom-

83.

men personeel tijdens dienst-

werkzaamheden conform arti-

kel 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25

CAR/UWO

 Adviseur

P&O

ManagerABesluiten tot invoeren op lo-

kaal niveau van landelijk

84.

overeengekomen arbeidsvoor-

waarden, waarbij financiële

consequenties passen binnen

de begroting

  ManagerAPlaatsen personeelsadverten-

ties

85.

 Adviseur

P&O

Manager/AInhouden/intrekken verlof in

verband met ziekte conform

artikel 6:2:3 CAR/UWO

86.

Conform APPA rege-

ling

Adviseur

P&O

ManagerAToekennen van wachtgelden

en pensioenen aan gewezen

wethouders

87.

 Adviseur

P&O

ManagerAToekennen van tegemoetko-

mingen conform de Regeling

forensenvergoeding

88.

  Ph pzBAanstellen / benoemen en

wijzigen individuele arbeids-

voorwaarden personeel

89.

  ManagerAToekennen van verzoek ver-

mindering arbeidsuren

90.

  ManagerAVerlenen van ontslag op ei-

gen verzoek

91.

 Adviseur

P&O

ManagerABeslissen op verzoek uitwisse-

len arbeidsvoorwaarden con-

92.
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form de Regeling cafetariamo-

del

  ManagerABesluiten met betrekking tot

erkennen rechtspositie alter-

natieve samenlevingsvorm

93.

 Adviseur

P&O

ManagerABesluiten met betrekking tot

zorgverlof, ouderschapsver-

94.

lof, zwangerschaps / beval-

lingsverlof, adoptie/pleegzorg-

verlof, vakbondsverlof enz.

(hoofdstuk 6 CAR/UWO)

ondertekening advi-

seur P&O

 SABeslissen op verzoek voor tij-

delijke urenvermeerdering

95.

 Adviseur

P&O

ManagerABeslissen op aanvragen voor

persoonlijke beschermings-

96.

middelen, zoals veiligheidsbril-

len, beeldschermbrillen enz.

Ondertekening ma-

nager

 MTABeslissen op verzoeken om

studiefaciliteiten ten laste van

centrale budget

97.

  ManagerABesluiten met betrekking tot

nevenwerkzaamheden (artikel

15.1 e CAR-UWO)

98.

Medewerker P&OMManagerABevoegdheden / besluiten

met betrekking tot levensloop

(artikel 6a en 9e:4 CAR-UWO)

99.

  ManagerABevoegdheden / besluiten

met betrekking tot geneeskun-

100.

dig onderzoek (artikel 7:2:5

CAR-UWO)

  Manager Bevoegdheden / besluiten

met betrekking tot maatrege-

101.

len in belang van het herstel

van de ambtenaar (artikel

7:2:7 CAR-UWO)

  ManagerABevoegdheden / besluiten

met betrekking tot informatie-

verstrekking bij ziekte

102.

  ManagerABevoegdheden / besluiten

met betrekking tot het Per-

103.

soonlijk ontwikkelingsplan

(artikel 17 CAR-UWO)

Maximaal 3 per jaar MTAAanwijzen brugdagen (artikel

7 Regeling werktijden Kaag

en Braassem)

104.

In overleg met de

betrokken manager

 ManagerABevoegdheden / besluiten

met betrekking tot het gebruik

105.

maken van de beschikbare

gelden voor verhoging van de

inzetbaarheid van ambtenaar

(artikel 17:3, 2e lid CAR/UWO)

Zie apart besluit,

ondertekend d.d. 20

juli 2011

 Raet b.v.ABevoegdheden op grond van

het Besluit sollicitatieplicht

appa voor gewezen politieke

ambtsdragers

106.

 

BIJZONDERHEDENOndermandaatAANSOORTAfdeling Ontwikkeling

(Cluster Regie en Plan-

vorming)
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Per (deel)project. Onder-

mandaat geldt voor de

projectleiders.

M tot een bedrag van

€ 10.000.

Teamlei-

der

AOptreden als technisch

opdrachtgever / direc-

tievoerder bij gegunde

107.

werken, inclusief be-

voegdheden

 

BIJZONDERHE-

DEN

OndermandaatAANSOORTAfdeling Ontwikkeling

(Cluster Beleid en Stra-

tegie)

 

 Ondertekening MTeamleiderANemen van tijdelijke

verkeersmaatregelen in

108.

het kader van uitvoe-

ring van werken

 Ondertekening MTeamleiderAToekennen van een

VROM-starterslening

109.

Indien niet poli-

tiek gevoelig, in

 TeamleiderABeslissing niet te reage-

ren op besluiten c.q.

110.

overleg metvoornemens daartoe

portefeuillehou-

der

van andere overheden

en instanties

in overleg met

portefeuillehou-

der

 TeamleiderAReactie op ruimtelijke

plannen van derden

111.

Vindt plaats via

e-mail. verzen-

den via info@

MTeamleiderOVerzoeken om voorover-

leg o.g.v. artikel 3.1.1

Bro

112.

  TeamleiderAToekennen van subsi-

dies op grond van de

113.

nadere regels subsidië-

ring.

 Adviseur ruimtelij-

ke ontwikkeling

TeamleiderOElektronisch onderteke-

nen van vastgestelde

114.

(digitale) ruimtelijke

plannen

  TeamleiderAHet nemen van een se-

lectiebesluit onder

115.

voorwaarden inzake ar-

cheologie

Aanwijsbe-

voegdheid bur-

gemeester

 TeamleiderAHet betreden van terrei-

nen en gebouwen (niet

zijnde woningen) in het

116.

kader van uitvoering

Wro (door niet-toezicht-

houders) op grond van

artikel 10.2 Wro

Zie voor mandaten met betrekking tot Braassemerland apart besluit d.d. 22 december 2009

(corsanr. 09.17350)

117.

Zie voor mandaten met betrekking tot milieuaangelegenheden aan de directeur van de Omge-

vingsdienst West-Holland aparte besluiten d.d. 17 augustus 2010 (corsanr. 10.13453) en 1 ok-

tober 2013 (corsanr. 13.29921)

118.

Zie voor mandaten met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van het LOP aan Land-

schapsbeheer Zuid-Holland en Holland Rijnland, aparte besluiten d.d. 1 juni 2010 (corsanr.

10.08832( en 30 november 2010 (corsanr. 10.18098)

119.

Zie voor mandaten in verband met Wet voorkeursrecht gemeenten apart besluit d.d. 17 janu-

ari 2012 (corsanr. 12.00849)

120.

 

BIJZONDERHEDENOndermandaatAANSOORTAfdeling Dienstverlening

(Cluster Belastingen)
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Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

M heffingenMana-

ger/

AVaststellen en opleggen

van aanslagen en uitrei-

121.

teamlei-

der

ken aangiftebiljetten en

andere hiermee verband

houdende werkzaamhe-

den in het kader van de

belastingverordeningen

Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

Sm / M WOZ en

belastingen

Mana-

ger/

AAfhandelen bezwaar-

schriften in het kader

122.

M WOZteamlei-

der

van de belastingverorde-

ningen

 

 OndermandaatAANSOORTAfdeling Dienstverlening

(Cluster Burgerzaken/KCC)

 

  Manager/

teamleider

AAanwijzen van trouwloca-

ties

123.

  Manager/

teamleider

ABenoemen en ontslaan van

een buitengewoon ambte-

124.

naar van de burgerlijke

stand (zie aparte besluiten

d.d. 7 april 2009 en 8 de-

cember 2009)

Voornemen mag wor-

den ondertekend door

Sm, MManager/

teamleider

ABesluiten ingevolge de Wet

BRP

125.

medewerker. Besluit

door M bij afwezigheid

van Sm (9-7-2013)

  Manager/

teamleider

AVerzoeken ingevolge de

Verordening gegevensver-

126.

strekking basisregistratie

personen inzake het ver-

strekken van gegevens

  MAUitstel verlof tot begraven

ingevolge de Wet op de

Lijkbezorging

127.

  MAVerzoeken tot ontleden van

een overledene ingevolge

de Wet op de lijkbezorging

128.

  MAVerzoeken op grond van

de Rijkswet op het Neder-

129.

landerschap / het Besluit

verkrijging en verlies van

het Nederlanderschap

Bij afwezigheid van

Sm

MSmAUitreiken van uittreksels

van naturalisatiebesluiten

130.

ingevolge het Besluit ver-

krijging en verlies Neder-

landerschap

  MAVoorgedrukte formulieren

en kaarten

131.

  MAVerstrekken van informatie

en het doen van feitelijke

132.

mededelingen, uitnodigin-

gen

  MAVerzoeken om originele

formulieren voor reisdocu-

menten en rijbewijzen

133.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmAVerdelen gemeente in

stemdistricten

134.
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Bij afwezigheid van

Sm

MSmABeslissen op verzoek

stemmen in bureau naar

keuze

135.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmABeslissen op verzoek

stemmen bij volmacht en

afgifte stempas

136.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmAIn ontvangst nemen van

proces-verbaal stembu-

reaus

137.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmAIn ontvangst nemen van in

artikel H4, 3e lid Kieswet

138.

genoemde verklaring van

ondersteuning

Bij afwezigheid van

Sm

MSmAInleveren kandidatenlijst

op de dag van kandidaat-

stelling

139.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmABenoemen stembureaule-

den en plv. Leden

140.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmABenoemen leden en plv.

Leden hoofd- en centraal

stembureau

141.

 Afgifte M KCCMAAfgifte, verlengen of wijzi-

gen van paspoorten en

identiteitskaarten

142.

  MAVerzoek om gegevens/in-

lichtingen uit strafregister

143.

en algemeen documentatie-

register

  MAAfgifte uittreksels en ver-

strekken inlichtingen uit

144.

gemeentelijke basisadmini-

stratie

 M KCCMAAfgifte van een rijbewijs145.

Bij afwezigheid van

Sm

MSmABeslissen op verzoek tot

wijziging van geslachts-

naam

146.

 M KCCTeamleiderARegistreren meldingen met

betrekking tot de openbare

ruimte

147.

 

BIJZONDERHEDENOnder-

mandaat

AANSOORTAfdeling Dienstverlening

(Cluster VTH)

 

 MManager/

Teamleider

AVerlenen vergunning voor het

kappen van bomen en houtop-

148.

standen op grond van de

Kapverordening Kaag en

Braassem

 MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffing alterne-

rend inrijverbod Vieram-

149.

bachtsweg Woubrugge con-

form vastgesteld beleid

 MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffing voor het

berijden van wegen, waarop

150.

een beperkende verkeersmaat-

regel van kracht is

 MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffing voor bij-

zondere transporten

151.
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 MManager/

Teamleider

AAccepteren melding voor ka-

bels/leidingen t.b.v. nutsbedrij-

ven in gemeentegrond

152.

 MManager/

Teamleider

AVerlenen vergunning voor

een rioolaansluiting

153.

  Manager/

Teamleider

AToestemming verlenen voor

aansluiting op het gemeente-

riool

154.

 MManager/

Teamleider

AUitvoeren van marktverorde-

ning

155.

 MManager/

Teamleider

AHet doen van aangifte bij de

politie namens de gemeente

156.

van schade aan en diefstal

van gemeentelijke eigendom-

men

  Manager/

Teamleider

AVerlenen vergunningen voor

het kappen van bomen en

157.

houtopstanden op grond van

de Kapverordening)

M = beheerder begraaf-

plaatsen of zijn vervan-

ger

MManager/

Teamleider

ABevoegdheden op grond van

de Beheersverordening ge-

meentelijke begraafplaatsen

158.

en de regels voor de begraaf-

plaatsen, graven en grafbedek-

kingen

 MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffingen en

vergunningen en accepteren

159.

van meldingen o.g.v. De

Schepenverordening

 MManager/

Teamleider

AVerlenen vergunningen en

accepteren meldingen o.g.v.

De Wet op de kansspelen

160.

 MManager/

Teamleider

AVerlenen van vergunningen,

ontheffingen en vrijstellingen,

161.

accepteren van meldingen,

doen van aanwijzingen op

grond van de APV

Verband houdend met

Apv

MManager/

Teamleider

ABeschikbaar stellen van ge-

meentelijke eigendommen

conform eerdere jaren

162.

 MManager/

Teamleider

ABehandelen aanvragen om

ontheffing voor een snelle

motorboot

163.

 Dir. Wc

voor zo-

Dir. Wc

Manager /

ABehandelen aanvragen om

vergunningen op grond van

de Leegstandwet

164.

ver hetTeamleider

wonin-

gen be-

treft van

de Wc;

rapporta-

ge over

het ge-

bruik

van het

mandaat

in jaar-

verslag

 MManager/

Teamleider

AVerlenen vergunningen en

ontheffingen op grond van de

Drank- en Horecawet

165.
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 MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffingen voor

wedstrijden die onder de We-

genverkeerswet vallen

166.

 MManager/

Teamleider

AAfgeven verklaring van geen

bedenkingen voor het afste-

ken van vuurwerk

167.

 MManager/

Teamleider

AAccepteren melding tot weg-

afsluitingen bij evenementen

e.d.

168.

 MManager/

Teamleider

ABesluiten op grond van de

Zondagswet

169.

 MManager/

Teamleider

AAanstellen van verkeersrege-

laars

170.

 MManager/

Teamleider

AVerlenen van omgevingsver-

gunningen conform het be-

171.

stemmingsplan / Woningwet

/ Bouwverordening / Bouwbe-

sluit / Monumentenwet Wabo

Reguliere procedure.M (regu-

liere pro-

cedure)

Manager/

Teamleider

AVerlenen van omgevingsver-

gunningen waarbij wordt af-

geweken van het bestem-

mingsplan

172.

Indien in een uitgebreide

procedure het ontwerp

ter visie is gelegd en er

geen bedenkingen zijn

geuit

Conform vastgesteld be-

leid

MManager/

Teamleider

AVerlenen ontheffing op grond

van de WRO / Wro / Bouwbe-

sluit / Bouwverordening

173.

 MManager/

Teamleider

AReactie op sloopmeldingen174.

 MManager/

Teamleider

ANiet ontvankelijk verklaren

van aanvragen om omge-

175.

vingsvergunning, sloopmel-

dingen

 MManager/

Teamleider

AAanhouden beslissing op

omgevingsvergunning

176.

In combinatie met aan-

vraag omgevingsvergun-

ning.

 Manager/

Teamleider

AToewijzen van nummeraandui-

dingen

177.

Toezichthouder APV enMManager/

Teamleider

AInschrijving en verlenging in-

schrijving op wachtlijst van

weekmarkten

178.

Bijzondere wetten

Toezichthouder APV enMManager/

Teamleider

AVerlenen vergunning voor

een standplaats op de week-

markten

179.

Bijzondere wetten

 M (klant-

advi-

seur)

Manager/

Teamleider

AVerlenen vergunning op

grond van de Parkeerverorde-

ning Kaag en Braassem (zie

180.

apart besluit d.d. 16 februari

2010)

Sm = vakspecialist omge-

vingsvergunningen; M =

MMOVerzenden van ontvangstbe-

wijs omgevingsvergunning

(artikel 3.1, 2
e
 lid Wabo)

181.

administratief medewer-

ker bouwen

Sm = vakspecialist omge-

vingsvergunningen; M =

MMOVerzenden van bericht van

behandeling omgevingsver-

182.

administratief medewer-

ker bouwen
gunning (artikel 3.1, 3

e
 lid

Wabo)

Voor zover die worden

voorbereid dmv de regu-

 Manager/

Teamleider

AVerlenen / weigeren van om-

gevingsvergunning

183.
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liere voorbereidingspro-

cedure (artikelen 2.1 en

2.2 jo. Artikel 3.7 Wabo)

Bij de uitgebreide plano-

logische afwijkingsproce-

 Manager/

Teamleider

AVerlenen van definitieve om-

gevingsvergunning

184.

dure, mits er geen ziens-

wijzen tegen de ontwerp-

beschikking zijn inge-

bracht.

Indien de weigering ziet

op een activiteit die op

 Manager/

Teamleider

AWeigeren uitgebreide omge-

vingsvergunning

185.

zichzelf met een reguliere

procedure vergund zou

kunnen worden.

  Manager/

Teamleider

AIntrekken beschikking eerste

of tweede fase (artikel 2.5, 5
e

lid Wabo)

186.

  Manager/

Teamleider

ABeslissen op aanvraag als be-

doeld in artikel 2.6 Wabo (re-

visievergunning)

187.

 MManager/

Teamleider

AVragen / uitbrengen van ad-

vies als bedoeld in artikel 2.26

Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

188.

 MManager/

Teamleider

AVragen van een verklaring

van geen bedenkingen als

189.

bedoeld in artikel 2.27 Wabo

en Hoofdstuk 6 Bor

Indien geen zienswijzen

zijn ingediend en/of in-

 Manager/

Teamleider

ABeslissen op aanvragen mbt

het wijzigen van een vergun-

190.

dien een positief advies

is uitgebracht.

ning als bedoeld in artikel

2.31 Wabo

Besluit motiveren. Manager/

Teamleider

AVerlengen beslistermijn (arti-

kel 3.9, 2
e
 lid, artikel 3.12, 8

e

lid Wabo)

191.

Sm = vakspecialist omge-

vingsvergunningen

Indien tegen het voorne-

men geen bedenkingen

zijn ingekomen.

 Manager/

Teamleider

AIntrekken omgevingsvergun-

ning op grond van de artike-

len 2.5, 5e lid, 2.33 en 5.19

Wabo

192.

Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

MManager/

Teamleider

AOpleggen van leges en ande-

re hiermee verband houdende

193.

werkzaamheden op grond van

de Legesverordening

Bevoegdheid heffings-

ambtenaar

 Manager/

Teamleider

AAfhandelen van bezwaarschrif-

ten op grond van de Legesver-

ordening

194.

  Manager/

Teamleider

ABesluiten met betrekking tot

vooraankondigingen en aan-

195.

schrijvingen inzake overtredin-

gen van de Apv

  Manager/

Teamleider

ABesluit tot verkoop, vernieti-

ging of overdracht ingevolge

196.

de artikelen 5:8 BW en 5:30

Awb.

Vooraankondiging in col-

lege en geen zienswijze

ingekomen

 Manager/

Teamleider

ADefinitieve besluiten met be-

trekking tot aankondiging

(toekomstige) bestuurlijke

197.

transactie, bestuursdwang,

dwangsom, waaronder slui-

ting, en de intrekking van dat

besluit
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Portefeuillehouder infor-

meren

 Manager/

Teamleider

ABesluiten tot toepassing van

bestuursdwang of oplegging

198.

van een last onder dwangsom

gericht op het staken van het

bouwen, gebruik of slopen,

als bedoeld in de artikelen

100d van de Woningwet en

5.17 Wabo

  Manager/

Teamleider

AVerzenden mededeling van

het voldoen aan of het intrek-

ken van een aanschrijving

199.

  Manager/

Teamleider

ABesluiten met betrekking tot

opschorten begunstigingster-

200.

mijn in besluiten mbt be-

stuursdwang in de bezwaar-

en beroepsfase

  Manager/

Teamleider

AIntrekken omgevingsvergun-

ning op grond van artikel 5.19

Wabo

201.

 MManager/

Teamleider

AHet doen van aangifte bij de

politie namens de gemeente

202.

van schade aan en diefstal

van gemeentelijke eigendom-

men

Brandweer Hollands

Midden

+ onder-

mandaat

Reg.cdtAAanwijzen toezichthouders

ihkv Brandbeveiligingsveror-

dening en Wabo

203.

Brandweer Hollands

Midden

+ onder-

mandaat

Reg.cdtAOndertekenen, afgeven en in-

trekken van legitimatiebewij-

204.

zen van toezichthouders – zie

besluit d.d. 11 december 2012

Zie voor aanpassingen mandaatbesluit in verband met de inwerkingtreding van de Wabo

ook apart besluit d.d. 5 oktober 2010 (corsanr. 10.14840)

205.

Zie voor mandaatverstrekking breedteontheffingen landbouwvoertuigen apart besluit d.d.

5 februari 2013 (corsanr. 13.03066)

206.

 

BIJZONDERHEDENOnderman-

daat

AANSOORTAfdeling Dienstverlening

(Cluster WMO)

 

Besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen zie ook mandaaatbesluit jeugd

en wmo

207.

A

Teamleider

M

M = wmo-consulent

ondermandaat besluit van 1 april 2014.(corsanr. 14.11776)

M = wmo-consulentMManager/

Teamleider

ABesluiten met betrekking tot

gehandicaptenparkeerkaarten

208.

in afwijking van

Mandaatbesluit So-

Adviseur

maatschappe-

Manager/

Teamleider

ABesluiten op grond van de

WMO

209.

ciaal domein

(14.39985)

lijke ontwikke-

ling

in afwijking van

Mandaatbesluit So-

Adviseur

maatschappe-

Manager/

Teamleider

ABesluiten met betrekking tot

beëindiging voorzieningen op

grond van de WMO

210.

ciaal domein

(14.39985)

lijke ontwikke-

ling

 Adviseur

maatschappe-

Manager/

Teamleider

ABesluiten op grond van de

Verordening leerlingenver-

voer

211.

lijke ontwikke-

ling
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