Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester d.d. 9-1-2018

0

Lijst van afkortingen .......................................................................................................................... 2

1

Bevoegdheden leden college/portefeuillehouder .................................................................................... 4

2

Algemeen (geldend voor management en alle teams) ............................................................................ 5

3

Bevoegdheden aan derden ............................................................................................................... 10

4

Managementteam, Personeel & Organisatie ........................................................................................ 12

5

Interne Dienstverlening.................................................................................................................... 15

6

Financiën ....................................................................................................................................... 16

7

Handhaving .................................................................................................................................... 18

8

Onderwijs en welzijn ........................................................................................................................ 20

9

KCC ............................................................................................................................................... 21

10

Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 23

11

Omgevingsrecht .............................................................................................................................. 25

12

Openbare Ruimte ............................................................................................................................ 28

13

Onroerende zaken ........................................................................................................................... 29

14

Inkoop en aanbesteding ................................................................................................................... 31

1

Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester d.d. 9-1-2018

0

Lijst van afkortingen

Hieronder wordt een verklaring gegeven van de in het register opgenomen afkortingen. Tevens wordt aangegeven welke
functionarissen vallen onder de betreffende afkorting. De afkortingen zijn gebaseerd op de generieke functies uit het huidige
functieboek (versie augustus 2015) van de gemeente Sint Anthonis. De generieke functies die niet van toepassing zijn voor
het mandaat-, machtigings- en volmachtregister zijn weggelaten.
Generiek
functieprofiel
Leidinggevende
A

Functionaris o.a.

Afkorting

- Algemeen directeur/gemeentesecretaris

SECR

- Teamleider

AFD*

Senior
Beleidsadviseur

-

SBA

Beleidsadviseur
Senior
vakspecialist

Vakspecialist

Juridisch adviseur
Senior Beleidsadviseur Financiën
Senior Beleidsadviseur Samenleving
Senior Beleidsadviseur Leefomgeving
Beleidsadviseur Samenleving
Beleidsadviseur Leefomgeving
P&O-adviseur
Senior consulent leefomgeving / specialist Wabo
Senior consulent leefomgeving / specialist Wro
Senior consulent leefomgeving / specialist WMO/WBB
Casemanager meervoudige vergunningen
Medewerker OOV
- Consulent Publiekszaken
Communicatieadviseur
- Consulent Belastingen/WOZ
Financieel consulent
- Consulent DIV
Medewerker Financieel Beheer 1
- Consulent Verenigingen &
Consulent Welzijn
Dorpsraden & Subsidieverlening
Consulent Werk en inkomen
- Webmaster
Consulent Zorg
- Vakspecialist WRO
Consulent Bedrijven en Grondzaken
- Integraal handhaver
Vakspecialist Realisatie en Beheer
- Bouwtechnisch vergunningverlener
I&A adviseur
- Milieutechnisch vergunningverlener
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BA
SVS

VS
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Medewerker
Bedrijfsvoering

- Consulent applicaties en
- Coördinator
Basisadministraties
- Facilitair adviseur
- Klantenadviseurs Publiekszaken, Leefomgeving, Samenlevering
- Administratieve ondersteuning

KA
AO

*Volgens het generieke functieboek geldt de benaming “teamleider”. Binnen onze organisatie en extern (zoals in uitgaande
brieven) wordt de term “afdelingsmanager” (AFD) gebruikt. De term afdelingsmanager wordt in het register gehanteerd,
omdat dit aansluit bij de huidige praktijk: met name de wijze waarop onze organisatie naar buiten treedt.
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Nr.

1
1.1

1.2

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Bevoegdheden leden college/portefeuillehouder
Uitoefening van alle bevoegdheden van het
college van burgemeester en wethouders aan
één collegelid of meer collegeleden voor zover
op enig moment vanwege spoedeisendheid
noodzakelijk moet worden geacht en onder de
voorwaarde dat achteraf verslag wordt gedaan
aan het college
(art. 168 Gemeentewet)
Het vertegenwoordigen van de gemeente in de
algemene vergadering van aandeelhouders van
Brabant Water N.V.

B&W

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Leden van het
college

Bgm

Machtiging

Portefeuillehouder
Economische
Zaken

4

Besluitvorming is vanwege
spoedeisendheid
noodzakelijk. Achteraf
wordt verslag gedaan aan
het college.
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Nr.

2

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Alle
medewerkers
Alle
medewerkers

Algemeen (geldend voor management en alle teams)

2.1

Het verstrekken van zakelijke inlichtingen

B&W

Machtiging

SECR

2.2

Het voeren van correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van besluiten van
de gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders en de
burgemeester
Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter
voorbereiding of uitvoering van
privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke
besluiten
Het doen van openbare bekendmakingen en
kennisgevingen ten aanzien van genomen c.q.
voorgenomen besluiten
Ter inzage leggen en verstrekken van (kopieën
van) (ontwerp)besluiten, vergunningen,
ontheffingen, verslagen, nota’s en/of andere
stukken
Het in de gelegenheid stellen mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen.
Het horen in de zin van de artikelen 4:7 en 4:8
Awb, en het nemen van beslissingen tot het
achterwege laten daarvan
Het doorzenden van stukken die verkeerd zijn
geadresseerd of tot behandeling waarvan
kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is.
Het verplicht inwinnen van adviezen

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

B&W,
Bgm,
Raad

Machtiging
Volmacht

SECR

Alle
medewerkers

B&W,
Bgm,
Raad
B&W,
Bgm

Machtiging
Volmacht

SECR

Alle
medewerkers

Machtiging

SECR

Alle
medewerkers

B&W,
Bgm
B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS
AFD, SVS, VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

5

Voorwaarden
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

2.10

Het vaststellen van formulieren voor het
indienen van aanvragen en het verstrekken van
gegevens (artikel 4:4 Awb)
Het besluiten een aanvraag niet te behandelen
(artikel 4:5 Awb)
Verlenging van een beslistermijn waarbinnen
een beschikking genomen dient te worden
(artikel 4:14 Awb)
Het opschorten van de beslistermijn (artikel
4:15 Awb)
Het nemen van beslissingen als bedoeld in de
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen omtrent ingebrekestellingen, de
verschuldigdheid en hoogte van dwangsommen
en eventuele verrekening met leges
(artikel 4:17, lid 6 en 4:18 Awb)
Het verdagen van de beslissing op het
bezwaarschrift voor ten hoogste 6 weken
(artikel 7:10, lid 2 Awb)
Het ondertekenen van correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van besluitvorming
door de raad
Het ondertekenen van brieven, waarin besluiten
van het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester worden
medegedeeld aan betrokkene
Het namens de burgemeester ondertekenen van
een overeenkomst voor de gemeente Sint
Anthonis

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD

B&W,
Bgm
B&W,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, SVS

Mandaat

SECR

AFD, SVS, VS

B&W,
Bgm
B&W,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, SVS, VS

Mandaat

SECR

AFD

B&W,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, SVS, VS

B&W

Machtiging

SECR

AFD, SVS, VS

B&W ,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, SVS, VS

Betreft
ondertekeningsmandaat

Bgm

Volmacht

SECR

Medewerkers
aangewezen met
een algemene
doorlopende
volmacht
(bijlage 1) of
individuele

Voor zover de
overeenkomst bevoegd is
aangegaan

2.11
2.12

2.13
2.14

2.15
2.16
2.17

2.18

6

Voorwaarden

Informatieplicht aan de
betrokken
portefeuillehouder
(achteraf)
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

2.19

Het namens de gemeente, gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester:
1) rechtsgedingen, bezwaarprocedures of
administratieve beroepsprocedures voeren,
daaronder begrepen het opstellen van
verweerschriften en pleitnota’s
2) handelingen ter voorbereiding daarop
verrichten
3) het inschakelen van deurwaarders en
inningbureaus
(artikel 160, lid 1 onder f Gemeentewet)
Het nemen van alle conservatoire maatregelen
en doen wat nodig is ter voorkoming van
verjaring en verkies van recht of bezit
(artikel 160, lid 4 Gemeentewet)

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

2.21

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en
buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet)

Bgm

Machtiging

SECR

2.22

Het aanvragen van (voorschotten van)
subsidies bij het rijk en/of andere overheden of
instanties en het voeren van correspondentie en
overleg daarover
Het doen uitgaan van brieven, gericht op de

B&W

Machtiging

SECR

B&W,

Machtiging

SECR

2.20

2.23

7

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

volmacht
Medewerkers
aangewezen met
een algemene
doorlopende
machtiging
(bijlage 2)
of individuele
machtiging

Medewerkers
aangewezen met
een algemene
doorlopende
machtiging
(bijlage 2) of
individuele
machtiging
Medewerkers
aangewezen met
een doorlopende
machtiging
(bijlage 2) of
individuele
machtiging
AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS
AFD, PL, SBA,

Voorwaarden

Tenzij de Raad, voor
zover het de Raad
aangaat, in voorkomende
gevallen anders beslist
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Nr.

2.24

2.25

2.26

2.27
2.28
2.29

2.30

2.31

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

indiening van wettelijk voorgeschreven
aanvragen om een vergunning of ontheffing
Het uitvaardigen van aanschrijvingen en
ingebrekestellingen, gericht op de naleving van
contractuele verplichtingen en wettelijke
voorschriften (met uitzondering van formele
aanschrijvingen tot toepassing bestuursdwang
en oplegging last onder dwangsom)
Het doen van aangifte bij de politie in geval
van vandalisme, diefstal en dergelijke met
betrekking tot gemeente-eigendommen en
zaken in gemeentelijk beheer, inclusief het
voegen als benadeelde partij in het strafproces.
Het beslissen op verzoeken om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) en op grond van de Wet hergebruik
overheidsinformatie (Who), inclusief het
verdagen van de beslistermijn.
Het doen van een melding aan het College
bescherming persoonsgegevens (artikel 27 Wet
bescherming persoonsgegevens)
Het informeren van de betrokkene omtrent de
verwerking van persoonsgegevens (artikelen 33
en 34 Wet bescherming persoonsgegevens)
Het beslissen op verzoeken tot inzage in en
correctie van persoonsgegevens (artikelen 35
en 36 Wet bescherming persoonsgegevens)
Het vragen van informatie bij de Centrale
Justitiële Documentatie op grond van de Wet
justitiële en strafvorderlijke gegevens en op
grond van de Wet politiegegevens
Het aanvragen van een uittreksel uit het
Algemeen Documentatieregister en/of het

Bgm

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

BA, SVS, VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

B&W

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS, KA,
AO, medewerker
openbare ruimte

B&W,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, SBA, SVS,
VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

B&W,
Bgm

Mandaat

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS

B&W,
Bgm

Machtiging

SECR

AFD

Bgm

Machtiging

SECR

AFD, PL, SBA,
BA, SVS, VS, KA,

8

In afstemming met de
juridisch controller

Submandaat alleen voor
zover expliciet gemachtigd
t.b.v. de in de machtiging
opgenomen doelen.
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

politieregister in het kader van de verlening van
een vergunning op grond van een bijzondere
wet of de verlening van een Koninklijke
onderscheiding.

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

AO

9

Voorwaarden
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Nr.

3

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Voorwaarden

Hulpofficier van
Justitie van de
politie regionale
eenheid OostBrabant
Hulpofficier van
Justitie van de
politie regionale
eenheid OostBrabant
Directeur
Rijksdienst voor
het Wegverkeer

Betreft uitsluitend
ondertekeningsmandaat

Conform het besluit
mandaat, volmacht en
machtiging
crisisbeheersing onderdeel
Bevolkingszorg 2013
(besluit d.d. 7 mei 2013)
(bijlage 5)
Conform het
Mandaatbesluit
Omgevingsdienst Brabant
Noord 2014
(besluit d.d. 4 februari
2014) (bijlage 6)
Met inachtneming van de
gemeenschappelijke
regeling ambtelijke

Bevoegdheden aan derden

3.1

Het namens de burgemeester ondertekenen van
besluiten tot het opleggen van een huisverbod
nadat het besluit door de burgemeester is
genomen

Bgm

Mandaat

3.2

Het verrichten van diverse handelingen in het
kader van de uitvoering van de Wet tijdelijk
huisverbod.

Bgm

Mandaat

3.3

Het verlenen van ontheffing ingevolge artikel
149, lid 1 onderdeel d Wegenverkeerswet 1994
juncto artikel 7.1 Voertuigreglement
(landbouwverkeer)
Het verlenen van mandaat, volmacht en
machtiging in kader crisisbeheersing onderdeel
bevolkingszorg

B&W

Mandaat

B&W,
Bgm

Mandaat

Functionarissen
aangewezen bij
besluit d.d. 7 mei
2013

3.5

Het verlenen van mandaat inzake de uitvoering
van gemeentelijke taken op het gebied van
omgevingsrecht op basis van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Brabant Noord

B&W

Mandaat

Directeur
Omgevingsdienst
Brabant Noord

3.6

De uitoefening van bevoegdheden en het
ondertekenen van stukken ter uitvoering van de
taken welke onderdeel vormen van de

B&W
Bgm

Mandaat
Machtiging

B&W, Bgm en
ambtelijke
organisatie van

3.4

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

10

Conform mandaatbesluit
d.d. 3 maart 2009
(bijlage 3)
Conform mandaatbesluit
d.d. 8 januari 2008
(bijlage 4)
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3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

3.12

Omschrijving bevoegdheid
ambtelijke samenwerking gemeente Boxmeer –
gemeente Sint Anthonis, op basis van de voor
het betreffende taakonderdeel vastgestelde
Service Level Agreement
Het nemen van besluiten inzake
schuldhulpverlening op grond van de Wet op de
schuldhulpverlening
Het vaststellen van een overeenkomst
ingevolge de Verordening Wmo en het
verrichten van de daarbij behorende
handelingen
Het vaststellen van de rechten en plichten op
grond van artikel 2.6.3 Wmo
Het uitvoeren van de Wmo en de daarop
gebaseerde verordeningen, beleid en regelingen
Regionale inkoop van de nieuwe Wmo-taken in
zorg en in natura (begeleiding, inclusief 5 %
persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf)
Bevoegdheden als bedoeld in artikel 231, lid 2,
onderdeel b Gemeentewet en artikel 1, lid 2
Wet waardering onroerende zaken

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

de gemeente
Boxmeer

Voorwaarden

samenwerking gemeenten
Boxmeer en Sint Anthonis
en de hierop gebaseerde
Service Level Agreement.

B&W

Mandaat

Plangroep

B&W

Machtiging
Volmacht

Zorgaanbieders

Op contractbasis

B&W

Zorgaanbieders

Op contractbasis

B&W

Mandaat
Machtiging
Machtiging

Zorgaanbieders

Op contractbasis

B&W

Volmacht

B&W van de
gemeente Oss

Heffings
ambtena
ar

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Consulent
belastingen /
WOZ

11

Jeugdzorg Den
Bosch

Conform B&W-besluit d.d.
21 oktober 2014
Conform mandaatbesluit
heffingsambtenaar Sint
Anthonis 2017 (bijlage 7)
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Nr.

4
4.1

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Machtiging
Mandaat

SECR

Nee

Benoeming van de functie
teamleider vindt plaats in
overleg met het college.

Managementteam, Personeel & Organisatie
Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond
van de CAR/UWO en de op basis daarvan
vastgestelde regelingen, met uitzondering van:
a. besluiten tot benoeming/aanstelling en
besluiten tot het aangaan van
arbeidscontracten van de functies adjunctdirecteur en controller;
b. besluiten tot eervol ontslag of tot het
beëindigen van arbeidscontracten van de
functies adjunct-directeur en controller;
c. ontslag verlenen:
- i.v.m. reorganisatie (8:4)
- i.v.m. arbeidsongeschiktheid (8:5),
- i.v.m. onbekwaamheid of ongeschiktheid
(8:6),
- i.v.m. overige ontslaggronden (8:7, 8:8 en
8:9)
- als disciplinaire straf (8:13);
d. beslissen over een schorsing(8:15:1, lid 1);
e. beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen
verklaren van wachtgeld (10:22, lid 1);
f. beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen
verklaren van de uitkering (11:26, lid 1);
g. een ambtenaar verplichten een andere
betrekking te aanvaarden respectievelijk
tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten
of tijdelijk een andere betrekking waar te
nemen (15:1:10, lid 1 en 15:1:10, lid 2
onder a);
h. disciplinaire straffen opleggen (16:1:2, lid

B&W
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Nr.

4.2

Omschrijving bevoegdheid
1);
i. herplaatsingsbesluiten nemen;
j. beslissen over het verlenen van
buitengewoon verlof (6:4:5).
De toepassing van rechtspositionele regelingen,
alsmede het aangaan van privaatrechtelijke
rechtshandelingen en het verrichten van andere
handelingen op rechtspositioneel gebied

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

B&W

Machtiging

SECR

Nee

Toegestaan na overleg met
het MT. Uitgezonderd zijn
beslissingen t.a.v. de
gemeentesecretaris en het
nemen van beslissingen op
bezwaar op
rechtspositioneel gebied.
Mits:
- passend binnen de
vastgestelde begroting,
toegekende budgetten en
vastgestelde kaders;
-na overleg met het MT.
Uitgezonderd zijn
reorganisatiebesluiten met
zodanig ingrijpende
gevolgen dat een sociaal
plan nodig is en besluiten
tot privatisering of
publiekrechtelijke
taakoverheveling.

4.3

Het nemen van besluiten met betrekking tot
reorganisatie van de ambtelijke dienst

B&W

Mandaat

SECR

Nee

4.4

De volledige uitvoering van de
Arbeidsomstandighedenwet en het vervullen
taken werkgever
Het toestaan van gebruik van voorzieningen en
het bieden van tijdfaciliteiten op grond van de
Wet op de ondernemingsraden
Het verstrekken van gegevens aan de
ondernemingsraad in het kader van hoofdstuk

B&W

Machtiging
Mandaat

SECR

AFD

B&W

Machtiging

SECR

Nee

B&W

Machtiging

SECR

Nee

4.5
4.6
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Toegestaan na overleg met
het MT. Uitgezonderd zijn

Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester d.d. 9-1-2018
Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

IV B van de Wet op de ondernemingsraden

4.7

4.8

Het uitvaardigen van waarschuwingen en het
opleggen van een toegangsverbod ter
uitvoering van het Agressieprotocol
Het (beslissen tot) het aangaan, wijzigen,
beëindigen en ondertekenen van
overeenkomsten ten behoeve van de plaatsing
van stagiaires.

Voorwaarden

beslissingen ten aanzien
van de gemeentesecretaris
en het nemen van
beslissingen op bezwaar op
rechtspositioneel gebied.
B&W

Machtiging

SECR

Nee

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

AFD
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- Mits passend binnen de
vastgestelde begroting,
toegekende budgetten en
vastgestelde kaders
- submandaat voor
uitgaven tot € 1.000,--.
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Nr.

5
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

VS

B&W

Machtiging

AFD

medewerker
GEO-informatie
/landmeten

B&W

Machtiging

AFD

medewerker
GEO-informatie
/landmeten

Interne Dienstverlening
Het nemen van beslissingen inzake het ter
inzage geven, uitlenen, vernietigen en
overdragen van archiefbescheiden
Het toepassen van de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende
zaken (WKBP)
Het toepassen van de Wet Basisregistraties
voor Adressen en Gebouwen (BAG)
De vaststelling van de definitieve geometrie van
panden en verblijfsobjecten alsmede de
controle van de definitieve geometrie zoals
uitbesteed aan de stichting GBKN / SVB-BGT.
Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de
aanwijs door het Kadaster van bestaande
grenzen dan wel de aanwijs aan het Kadaster
van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van
aan- en verkopen door de gemeente.
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Voorwaarden
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Nr.

6
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9
6.10

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Het uitzetten van middelen via de schatkist en
bij het uitzetten van gelden voor een periode
korter dan een jaar via rekening-courant,
daggeld en spaarrekeningen
Het aantrekken van financieringen via
onderhandse leningen en het aantrekken van
kortlopende middelen via daggeld,
kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening
courant.
Het vervaardigen, accorderen en ondertekenen
van betaallijsten en betaalopdrachten

B&W

Machtiging

AFD

Volgens Treasurystatuut
en/of specifiek door B&W
genomen besluit

B&W

Machtiging

AFD

Volgens Treasurystatuut
en/of specifiek door B&W
genomen besluit

B&W

Machtiging

AFD

Het openen, sluiten of wijzigen van
bankrekeningen
Het bevestigen van het saldo van hypothecaire
en andere geldleningen
Het opvragen van gegevens van achterstallige
betalers bij andere gemeenten en instellingen

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

Het indienen van openstaande posten bij
curator in geval van faillissementen of bij
gerechtsdeurwaarder c.q. incassobureau ter
invordering
Het oninbaar verklaren van vorderingen,
belastingvorderingen en andere posten dan
belastingen
Het verrichten van alle handelingen ter
vrijwaring van kosten, die verzekerd zijn,
waaronder het aansprakelijk stellen van derden
Het innen van vorderingen, het rappelleren

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

Financiën

16

Medewerker
Financieel
Beheer

Volgens Treasurystatuut
en/of specifiek door B&W
genomen besluit

Financieel
consulent
Medewerker
Financieel
Beheer

Tot maximaal €250,- per
geval.
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Nr.

6.11
6.12

Omschrijving bevoegdheid
daarvan en het treffen van betalingsregelingen
Het beslissen over ingediende schadeclaims
voor zover deze vallen binnen het eigen risico
van WA-verzekeringen
Het vaststellen van het formulier aangiftebiljet
gemeentelijke belastingen

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

6.13

Het doen van aangifte inzake omzetbelasting

B&W

Machtiging

AFD

6.14

Het indienen van declaraties bij het BTWcompensatiefonds

B&W

Machtiging

AFD

6.15

Het doen van aangifte inzake
verontreinigingsheffingen.

B&W

Machtiging

AFD

17

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Beperkt tot € 5.000,-.
Beleidsmedewerk
er belastingen /
WOZ
Medewerker
Financieel
Beheer
Medewerker
Financieel
Beheer
Medewerker
Financieel
Beheer
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Nr.

7
7.1

7.2

7.3

7.4

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

B&W,
Bgm

Machtiging
Mandaat

AFD

Medewerker
integrale
handhaving

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

Voorwaarden

Handhaving
Het voorbereiden, coördineren en (doen)
uitvoeren van lasten onder bestuursdwang of
onder dwangsom in verband met overtredingen
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, en van de in artikel 5.1 van
deze wet genoemde wetten, de A.P.V., de
Drank- en Horecawet, de Winkeltijdenwet,
Brandbeveiligingsverordening. Onder de
voorbereiding wordt mede verstaan het uitdoen
van correspondentie terzake (zoals
vooraankondigingen). Onder het uitvoeren
wordt mede verstaan het nemen van
betalingsbeschikkingen ten aanzien van de
invordering van verbeurde dwangsommen en
de kosten welke in verband met de toepassing
van bestuursdwang zijn gemaakt, inclusief de
uitvaardiging en uitvoering van dwangbevelen.
Het uitvaardigen van lasten onder dwangsom of
bestuursdwang van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, en van de in artikel
5.1 van deze wet genoemde wetten, de A.P.V.,
de Drank- en Horecawet, de Winkeltijdenwet,
Brandbeveiligingsverordening.
Het intrekken van lasten onder dwangsom of
bestuursdwang indien dat
noodzakelijk/wenselijk is gelet op het
handhavingsbelang.
Het afwijzen van verzoeken tot handhaving
indien bij controle geen overtreding is
geconstateerd, of indien één van de volgende
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De portefeuillehouder
wordt geïnformeerd.
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Nr.

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

Omschrijving bevoegdheid
bijzondere omstandigheden aanwezig is:
1. handhaving is onevenredig in verhouding tot
de daarmee te dienen belangen;
2. er is concreet zicht op legalisatie.
Het besluiten tot het uitvaardigen van
lastgevingen:
- tot het staken van illegaal bouwen of slopen
- in geval er door illegale handelingen welke
onder de vigeur van de Wabo vallen potentieel
gevaarlijke en/of gezondheidsbedreigende
situaties zijn of kunnen ontstaan.
Het besluiten tot het uitvaardigen van
lastgevingen ex artikel 5:14 van de Wabo ( het
afdwingen van de medewerkingsplicht aan de
toezichthoudende ambtenaren)
Het besluiten tot wijziging of opschorting van
een reeds uitgevaardigde last ( bijvoorbeeld
verlenging van de begunstigingstermijn, of een
wijziging t.b.v. de juridische haalbaarheid)
Het verstrekken van een machtiging tot
binnentreden van een woning zonder
toestemming van de bewoner op grond van de
Algemene wet tot het binnentreden
Het feitelijk stilleggen/stopleggen van
werkzaamheden als bedoeld in de Wabo (artikel
125 Gemeentewet, Wabo en Bouwverordening)
Het uitoefenen van handhavings- en
toezichtbevoegdheden voortvloeiend uit artikel
17 Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren gemeente Sint Anthonis en het
bepaalde in het Handboek kabels en leidingen

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

B&W,
Bgm

Mandaat

AFD

B&W,
Bgm

Machtiging

AFD

B&W,
Bgm

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD
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Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

De portefeuillehouder
wordt geïnformeerd.

Medewerker
toezicht en
handhaving
Medewerker
toezicht en
handhaving
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Het nemen van besluiten betreffende de
materiële instandhouding van voorzieningen
(gebouwafhankelijke en nietgebouwafhankelijke) ingevolge de Wet Primair
Onderwijs en de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
Het toepassen van de Verordening
leerlingenvervoer

B&W

Mandaat

AFD

B&W

Mandaat

AFD

8.3

Het nemen van besluiten omtrent de
toekenning (inclusief uitstel, weigering),
vaststelling en betaalbaarstelling van subsidies

B&W

Mandaat

AFD

8.4

Het nemen van besluiten over de huur en
wederverhuur van binnensportaccommodaties

B&W

Machtiging
Mandaat

AFD

8.5

Het uitvoeren van het toezicht in het kader van
de Wet kinderopvang en het Besluit registratie
kinderopvang

B&W

Mandaat

AFD

8
8.1

8.2

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Onderwijs en welzijn
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SVS
- Met inachtneming van
het geldende
subsidiebeleid en
beschikbare budget;
- Wat betreft weigering
subsidies: in overleg met
de portefeuillehouder.

SVS

Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester d.d. 9-1-2018
Nr.

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

9.8

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

B&W en
Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Consulent
publiekszaken

Bgm

Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken
Klantenadviseur
publiekszaken
Klantenadviseur
publiekszaken

B&W

Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

B&W

Machtiging

AFD

Consulent
publiekszaken

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

Submandaat onder a
uitsluitend ten aanzien van
ambtenaar van burgerlijke
stand.

Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

Geen submandaat voor
weigeringen

KCC
Het uitoefenen van in de Kieswet en de Wet op
de Europese verkiezingen aan het college van
Bgm en wethouders en de Bgm opgedragen
taken met betrekking tot het taakveld
verkiezingen
Het verstrekken, wijzigen en weigeren van
reisdocumenten op grond van de Paspoortwet
Het verstrekken, wijzigen, verlengen en
weigeren van rijbewijzen (Wegenverkeerswet)
Het beslissen op verzoeken om inlichtingen uit
de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (Wet BRP)
Het voeren van het bestandsbeheer
geautomatiseerde bevolkingsbestanden (artikel
1.9 Wet BRP)
Het bepalen van de openingstijden van het
bureau van de burgerlijke stand op basis van
het Reglement burgerlijke stand
Het verstrekken van de volgende documenten:
a. attestaties de vita
b. uittreksels en verklaringen uit de
gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens
Het afgeven van de volgende verklaringen:
a. legalisatie van handtekening
b. bewijs van Nederlanderschap
c. verklaring van hoofdverblijf voor naturalisatie
d. verklaring van vermissing van paspoorten,
Europese identiteitskaarten en rijbewijzen
e. verklaringen ingevolge de Wet op het

Bgm
B&W
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AFD
AFD

Geen submandaat voor
weigeringen
Geen submandaat voor
weigeringen
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Nr.

9.9
9.10

Omschrijving bevoegdheid
Nederlanderschap
Het waarmerken van een kopie of afschrift van
onder verantwoordelijkheid van de gemeente
vervaardigde documenten
Het verlenen van verlof tot uitstel van
begraven of cremeren van een lijk (artikel 17
van de Wet op de lijkbezorging)

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

B&W en
Bgm

Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

9.11

Het verlenen van verlof tot ontleding van een
lijk (artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging )

Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

9.12

Het uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging
met betrekking tot het op kosten van de
gemeente laten begraven van een lijk en het
verhalen van de kosten.
Het adviseren van de Minister van Justitie
inzake verzoeken tot naturalisatie en
naamswijziging
Het nemen van besluiten in het kader van de
Rijkswet op het Nederlanderschap

Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Consulent
publiekszaken

Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

B&W en
Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken

Het nemen van besluiten in het kader van een
(geslachts)naamwijziging
Het tekenen van brieven naar aanleiding van
verzoeken om informatie over
nationaliteitskwesties
Het benoemen van buitengewone ambtenaren
burgerlijke stand voor één dag

Bgm

Mandaat
Machtiging
Machtiging

AFD

Klantenadviseur
publiekszaken
Klantenadviseur
publiekszaken

Mandaat
Machtiging

AFD

9.13
9.14
9.15
9.16

9.17

Bgm

B&W
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AFD

Consulent
publiekszaken

Voorwaarden

Submandaat uitsluitend
ten aanzien van
ambtenaar van burgerlijke
stand
Submandaat uitsluitend
ten aanzien van
ambtenaar van burgerlijke
stand
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Nr.

10
10.1

10.2
10.3

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

B&W
Bgm

Mandaat
Machtiging

AFD

SVS, VS, KA

Inzake het beslissen op
een aanvraag voor een
evenement (artikel 2:25):
- voor evenementen met
verhoogde aandacht* is
afstemming met de AFD
vereist;
- het mandaat geldt niet
voor een risico
evenement* en een nieuw
en niet eerder vergund
evenement met verhoogde
aandacht.
(*als bedoeld in de notitie
“Evenementen in Sint
Anthonis in balans”
(december 2014)).

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

Openbare orde en veiligheid
De uitoefening van de bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als genoemd in de volgende artikelen van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Sint Anthonis:
2:10: plaatsen voorwerpen op of aan de weg
2:12: maken of veranderen van een uitweg
2:25: evenement
4:3: kennisgeving incidentele festiviteit
4:6: overige (geluid)hinder
4.12e: bestrijding iepziekte
5:2: parkeren van voertuigen van autobedrijf
5:3: te koop aanbieden van voertuigen
5:6: kampeermiddelen e.d.
5:7: parkeren van reclamevoertuigen
5:8: parkeren van grote voertuigen
5:11: aantasting groenvoorzieningen door
voertuigen
5:13: inzameling van geld of goederen
5:18: standplaatsvergunning
5:33: beperking verkeer in natuurgebieden
5:34: verbranding afvalstoffen buiten
inrichtingen
Het beslissen op aanvragen om een vergunning
voor het inzamelen van kleding en oud ijzer op
grond van de Wet milieubeheer
Het beslissen op aanvragen om een vergunning
voor het uitoefenen van een horecabedrijf of
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In overleg met AFD
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Nr.

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8
10.9

10.10
10.11

Omschrijving bevoegdheid
slijterbedrijf (artikel 3 Drank- en Horecawet)
Het nemen van besluiten inzake ontheffingen
ten aanzien van zwakalcoholhoudende drank
(artikel 35 van de Drank- en Horecawet)
De uitoefening van de bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als bedoeld in de Marktverordening
Het uitoefenen van bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als bedoeld in de Wet op de kansspelen
De uitoefening van de bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als bedoeld in de Winkeltijdenverordening
Het uitoefenen van bevoegdheden (het verlenen
van ontheffingen) als bedoeld in de Zondagswet
De uitoefening van de bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening
Het verlenen van vergunning voor het ter
beschikking stellen van consumentenvuurwerk
tijdens de verkoopdagen
Het beslissen op aanvragen om een ontheffing
voor het vervoer van vuurwerk in het kader van
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Bgm

Mandaat

AFD

SVS

In overleg met AFD

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W
Bgm

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

SVS

Bgm

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

24

Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester d.d. 9-1-2018
Nr.

11

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

In overleg met de
portefeuillehouder,
wanneer een zienswijze
tegen het ontwerpbesluit is
ingediend
Besluiten tot weigeren in
overleg met
portefeuillehouder

Omgevingsrecht

11.1

Het besluiten tot het verlenen van
omgevingsvergunningen op grond van
hoofdstuk 2 Wabo

B&W

Mandaat

AFD

SVS

11.2

Het besluiten tot weigeren en intrekken (al dan
niet op verzoek van vergunninghouder) van een
omgevingsvergunning (artikel 2.10 – 2.21,
2.29 – 2.33 a en 3.23 Wabo)
Het besluiten tot het verlenen van een tijdelijke
omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk
2 Wabo (artikel 2.23 Wabo)
Het besluiten tot het wijzigen van een verleende
omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk
2 Wabo (artikel 2.29 – 2.33 a Wabo)
Het aanvragen van advies, resp. verklaring van
geen bedenkingen als bedoeld in hoofdstuk 2
Wabo (artikel 2.26 – 2.28 Wabo)
Het besluiten tot het aanhouden van een
aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld
in hoofdstuk 3 Wabo (artikel 3.3 – 3.6 Wabo)

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Machtiging

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

Het ondertekenen van brieven met het verzoek
om aanvullingen m.b.t. de aanvraag of melding
Het besluiten tot het verlengen van de
beslistermijn op grond van artikel 3.9 Wabo
Het besluiten tot het buiten behandeling stellen
van een aanvraag om omgevingsvergunning als
bedoeld in de Wabo (artikel 3.18 Wabo en 4:5
Awb)

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

11.3
11.4

11.5
11.6

11.7
11.8
11.9
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

11.10

Het accepteren en afwijzen van een
sloopmelding op grond van het Bouwbesluit
inclusief het opleggen van nadere voorschriften
Het voeren van correspondentie alsook het
aanvragen van een verklaring van geen
bedenkingen, advies en bijzondere bestuurlijke
verplichtingen (artikel 6 Bor)
Het voeren van correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van besluiten van
gedeputeerde staten, gemeenteraad, het
college van Bgm en wethouders en de Bgm
ingevolge de Wabo
Het verlenen en weigeren van ontheffingen op
grond van het Bouwbesluit
Het verlenen en weigeren van ontheffingen op
grond van de Bouwverordening
Het verlenen en weigeren van vergunningen op
grond van de Leegstandwet
Het buiten behandeling laten van aanvragen op
grond van de Leegstandwet

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Machtiging

AFD

SVS

B&W

Machtiging

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Mandaat
Machtiging

AFD

SVS

Het verlengen van de termijn van een
vergunning op grond van de Leegstandwet
Het voeren van correspondentie met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het
kader van de uitvoering van de
Monumentenwet
Het beoordelen van een melding ingevolge
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
Het ondertekenen van bijlagen behorende bij
een besluit op een aanvraag om een
omgevingsvergunning en het ondertekenen van

B&W

Mandaat
Machtiging
Machtiging

AFD

SVS

AFD

SVS

Mandaat
machtiging
Machtiging

AFD

SVS

AFD

SVS/KA/AO

11.11

11.12

11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18

11.19
11.20

B&W

B&W
B&W
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Nr.

11.21
11.22
11.23
11.24

11.25

11.26

11.27

Omschrijving bevoegdheid
bijlagen behorende bij een brief instemming
melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader
van de Wet bodembescherming
Het nemen van besluiten op grond van het
Bouwstoffenbesluit
Het nemen van besluiten op grond van het
Lozingenbesluit bodembescherming
De uitoefening van de bevoegdheden (zoals de
verlening van een vergunning of ontheffing, het
aanschrijven tot het treffen van maatregelen)
als bedoeld in de Afvalstoffenverordening regio
Land van Cuijk en Boekel
Het besluiten tot vaststelling van hogere
grenswaarden op basis van artikel 110a Wet
geluidhinder
Het verzenden en ondertekenen van brieven
met bevindingen ten aanzien van de controle op
statistische berekeningen en tekeningen die na
vergunningverlening ter controle worden
ingediend
De bevoegdheid tot het elektronisch
waarmerken en publiceren van Wroinstrumenten conform Bro artikel 1.2.1. lid 1 +
artikel 1.2.2 lid 2 Bro en de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening 2008

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

B&W

AFD

SBA-SVS

B&W

Mandaat
Machtiging
Mandaat

B&W

Mandaat

AFD

B&W

Mandaat

AFD

SBA-SVS

B&W

Mandaat

AFD

SVS

B&W

Machtiging

AFD

VS

B&W

Machtiging

AFD

VS
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AFD

Voorwaarden
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Nr.

12
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

B&W

AFD

VS, KA

B&W

AFD

KA

B&W

AFD

VS, KA

B&W

AFD

VS

B&W

AFD

VS

B&W

AFD

VS

B&W

AFD

VS

Bgm

AFD

VS

B&W

AFD

VS, KA

Voorwaarden

Openbare Ruimte
Het uitoefenen van de bevoegdheden ingevolge
de Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaats, met uitzondering van de
bevoegdheid tot het stellen van nadere regels
Het uitvoeren van de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren gemeente Sint
Anthonis
Het verlenen van toestemming voor het leggen
of wijzigen van kabels en leidingen ten behoeve
van nutsbedrijven
Het verlenen van toestemming tot aansluiting
op de gemeentelijke riolering
Het nemen van verkeersbesluiten op grond van
artikel 18, eerste lid, onder d van de
Wegenverkeerswet 1994
Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen
in het kader van de uitvoering van
werkzaamheden tot herstel of reconstructie van
wegen
Het beslissen op aanvragen om een ontheffing
ingevolge artikel 149 Wegenverkeerswet en
ingevolge artikel 87 Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990
Het aanstellen van verkeersregelaars en
verkeersbrigadiers (artikel 56 Besluit
administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer)
Het toekennen en wijzigen van huisnummers

28

Overeenkomstig de bij
verordening gestelde
voorschriften.
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Nr.

13

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

- Met inachtneming van
het geldende grondbeleid;
- Bij transactiewaarde
tussen € 100.000,- en €
500.000,-:
in overleg met de
portefeuillehouder;
- Bij transactiewaarde
boven € 500.000,-:
in overleg met het college
van B&W.
Wat betreft verpachting
heeft het mandaat slechts
betrekking op
geliberaliseerde pacht.

Onroerende zaken

13.1

Het voeren van onderhandelingen en
correspondentie inzake beslissingen tot
aankoop, verkoop, ruiling, verhuur en
verpachting van onroerende zaken van de
gemeente

B&W

Machtiging

AFD

Consulent
grondzaken

13.2

Het aangaan van overeenkomsten tot het
verhuren, verpachten en in gebruik geven van
onroerende zaken van de gemeente

B&W

Machtiging

AFD

Consulent
grondzaken

13.3

B&W

Machtiging

AFD

13.4

Het regulier verlengen van
pachtovereenkomsten
Het opzeggen van pachtovereenkomsten

B&W

Machtiging

AFD

13.5

Het verkopen van bouwkavels

B&W

Machtiging

AFD

13.6

Het reserveren van bouwkavels voor kandidaatkopers
Het verkopen en in gebruik geven van gronden groenstroken en volkstuinen
Het verpachten van jacht- en visrechten

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

Consulent
grondzaken
Consulent
grondzaken
Consulent
grondzaken
Consulent
grondzaken
Consulent
grondzaken
Consulent
grondzaken

Het sluiten van antikraak overeenkomsten met
antikraak beheer instellingen
Het vervreemden van gewassen op bermen van

B&W

Machtiging

AFD

B&W

Machtiging

AFD

13.7
13.8
13.9
13.10
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Consulent

Met inachtneming van het
geldende grondbeleid

Met inachtneming van het
geldende grondbeleid
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

13.11

gemeentewegen en op andere
gemeentegronden
Het aangaan van overeenkomsten tot vestiging
en beëindiging van zakelijke rechten ingevolge
de Belemmeringenwet Privaatrecht

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

grondzaken
B&W

Machtiging

30

AFD

Consulent
grondzaken

Voorwaarden
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Nr.

14

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

Inkoopwaarde (excl. BTW)
< 5.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget
vastgesteld in de geldende
begroting.
Inkoopwaarde (excl. BTW)
< 100.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget
vastgesteld in de
geldende begroting.
Inkoopwaarde (excl. BTW)
> 100.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget
vastgesteld in de
geldende begroting.
Inkoopwaarde (excl. BTW)
< 5.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget

Inkoop en aanbesteding

14.1

Het aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor werken

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

AO

14.2

Het aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor werken

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

SBA
VS

14.3

Het aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor werken

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

AFD

14.4

Aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor leveringen en diensten

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

AO
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs
orgaan

Mandaat
Machtiging
Volmacht

Gemandateerde
Gemachtigde
Gevolmachtigde

Submandaat
submachtiging
subvolmacht

Voorwaarden

vastgesteld in de
geldende begroting.
14.5

Aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor leveringen en diensten

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

SBA
VS

14.6

Aangaan van overeenkomsten / vaststellen
Startformulier Inkoop
inzake opdrachten voor leveringen en diensten

B&W

Mandaat
Machtiging

SECR

AFD

Opmerking:
Onder de term ‘startformulier inkoop’ van gemeente Sint Anthonis dient ook wel ‘inkoopstrategie’ te worden gelezen.

32

Inkoopwaarde (excl. BTW)
< 30.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget
vastgesteld in de
geldende begroting.
Inkoopwaarde (excl. BTW)
> 30.000 euro
Met inachtneming van het
geldende inkoopbeleid,
budgethoudersregeling en
het beschikbare budget
vastgesteld in de
geldende begroting.

