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Ondermandaten hoofdstuk 1 
 
Het bevoegde bestuursorgaan en de invorderings- en heffingsambtenaar besluiten hierbij hun 
bevoegdheden uit de hieronder in kolom 1 genoemde artikelen uit Hoofdstuk 1 te ondermandateren of in 
volmacht, machtiging te geven aan de hieronder in kolom 4 genoemde functionarissen, onder de in kolom 
5 genoemde voorwaarden/bijzonderheden. 

Artikel Omschrijving 
bevoegdheid 

Oorspronkelijk 
bevoegd orgaan 
C = college, 
Bgm = 
burgemeester  

Ondermandaat verleend 
aan 

Voorwaarden/bijz
onderheden 

3 Routinematige 
verzoeken 
overheidsorganen 

C of Bgm Alle functionarissen van 
de gemeente Lopik 

 

4 Conservatoire 
maatregelen 

C Functionaris AJZ.  

5 Aangifte doen van 
strafbare feiten 

C of Bgm Alle functionarissen van 
de gemeente Lopik 
 
 

Na opdracht van 
het afdelingshoofd 

8 Vaststellen 
verweerschrift 
bestuursrechtelijke 
procedures 

C of Bgm   
 
Werk en Inkomen 
Lekstroom 
 
 
 
 
Het Vierde Huis voor wat 
betreft besluiten inzake 
het verstrekken en 
weigeren van 
urgentieverklaringen 
ingevolge de 
Huisvestingswet en de 
Huisvestingsverordening. 
 
Alle functionarissen van 
de gemeente Lopik 

 
Enkel in het kader 
van de 
werkzaamheden 
die worden 
uitgevoerd voor de 
gemeente Lopik. 
 
 
Enkel in het kader 
van de 
werkzaamheden 
die worden 
uitgevoerd voor de 
gemeente Lopik. 
 
 
 
 

9 t/m 15 Bevoegdheden in het 
kader van 
bezwaarschriften 

C of Bgm 
 

De (adjucnct-)secretaris 
van de Commissie 
bezwaarschriften. 

 

16 lid 1  Aansprakelijkstellingen/
waarschuwingen 

C of Bgm 
 

Functionaris AJZ. 
 

Voor zover het 
betreft de 
uitvoeringshandelin
gen niet zijnde de 
beslissingsbevoegd
heid. 

16 lid 2 Het doen van 
waarschuwingen aan 
pachters en huurders bij 
overtreding pacht- en / 
of huurvoorwaarden 

C of Bgm Functionaris Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Beheer 

Voor zover het 
betreft de 
uitvoeringshandelin
gen niet zijnde de 
beslissingsbevoegd
heid. 

16 lid 3 In behandeling nemen 
en afhandelen van 
aansprakelijkstellingen 
van derden 

C of Bgm  
Functionaris AJZ. 

 

18 Bevoegdheden in het 
kader van de Wet 
Openbaarheid van 

C of Bgm 
 

Functionaris AJZ.  
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Bestuur en de Wet 
hergebruik 
overheidsinformatie 

19 Wet bescherming 
persoonsgegevens 

C of Bgm 
  

Functionaris AJZ.  

20 Bevoegdheden in het 
kader van de Wet 
dwangsom bij niet tijdig 
beslissen 

C of Bgm 
 

 De medewerker die het 
dossier in behandeling 
heeft 

 

23 Aangaan verplichtingen C Budgethouder. 
 
Sub budgethouder. 

Conform de 
budgethoudersrege
ling en de financiële 
verordening. 

24 Financiële verordening 
gemeente Lopik en 
overige financiële zaken 

C Functionaris Financiën Ten aanzien van 
artikel 24 lid 3, 6, 7, 
10 en 11 hebben 
slechts de heer R. 
Walles of mevrouw 
J. den Oudsten 
(dan wel hun 
opvolger indien zij 
uit dienst treden) de 
bevoegdheid 

25 Heffen en invorderen 
van leges 

Invorderings- en 
heffingsambtenaar 

Desbetreffende 
functionaris die bevoegd 
is tot vergunningverlening 
en/of afgifte van 
documenten waar leges 
voor verschuldigd zijn. 

Conform de 
Verordening op de 
heffing en 
invordering van 
leges dan wel een 
andere geldende 
regeling die de 
hoogte van de 
leges weergeeft. 

27  de bevoegdheid tot het 
doen van aanvragen om 
subsidies die ten dienste 
zijn aan de 
gemeentelijke taken 
en/of werkzaamheden 

C Alle functionarissen  

32 lid 3 Verstrekken van 
opdrachten aan een 
postbedrijf m.b.t. het 
verzenden van 
poststukken 

Bgm Functionaris KCC en I&A 
 

 

34 Aannemen van 
documenten 

C Alle functionarissen van 
de gemeente Lopik 

 

35 Bevoegdheid tot het 
sluiten van en uitvoering 
geven aan 
overeenkomsten in 
verband met de vaste en 
incidentele verhuur van 
gemeentelijk vastgoed 
op de Mob-complexen 
Benschop en Jaarsveld 
als bedoeld in artikel 160 
lid 1 onder e 
Gemeentewet 

C  Functionaris Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Beheer 

 

 



Let op! Daar waar een  * staat houdt dat in dat er ondermandaat is verleend. Zie voor ondermandaat het overzicht aan het einde 
van hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. 

 3 

Hoofdstuk 2 

 
Paragraaf 1, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
 
Artikel 1  Beheerder Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken* 

1. Aan de gemeentesecretaris wordt verleend de bevoegdheid tot 
a. het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving; 
b. het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers; 
c. het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in 

registratie; 
d. het plaatsen van aantekeningen op het brondocument; 
e. het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie; 
f. het verstrekken van een bewijs van inschrijving; 
g. het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen 

zijn opgelegd; 
h. het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie; 
i. het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende 

aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn;  
j. het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties; 
k. het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening. 

2. De in het vorige lid verstrekte mandaten en machtigingen worden verleend onder de volgende 
voorwaarden: 
a. jaarlijks verslag wordt gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt; 
b. de feitelijke handelingen genoemd onder lid 1 sub a t/m k mogen worden doorgemachtigd; 
c. geschillen omtrent de toepassing van de in lid 1 genoemde mandaten en machtigingen zijn 

niet gemandateerd en dienen aan het college te worden voorgelegd.  
 

Paragraaf 2, Wet op de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 
 
Artikel 2  Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 
Aan de directeur en de plaatsvervangende directeur van de Belastingsamenwerking gemeenten & 
Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU) worden verleend de bevoegdheden ten behoeve van de BAG zoals 
vastgelegd in het mandaatbesluit van 4 juli 2017 met kenmerk 03316442/0331507765. 

 
Paragraaf 3, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Artikel 3  Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verstrekken van een bewijs van ontvangst met betrekking tot een kennisgeving van betogingen op 
openbare plaatsen als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 4  Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van een vergunning als bedoeld in de APV. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op 
aanvragen om ontheffing als bedoeld in de APV. 

 
Artikel 5  Kledinginzameling 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op aanvragen om een vergunning voor kledinginzamelingen  huis aan huis. 
 
Artikel 6  Vergunning voor evenementen* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op aanvragen om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in de 
APV uitgezonderd de grote evenementen als bedoeld in de Nota Evenementenbeleid van de gemeente.  
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Artikel 7  Ontheffing / afwijking sluitingstijden* 
1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 

beslissen op aanvragen om ontheffing van de sluitingstijden als bedoeld in de APV, uitgezonderd 
indien aangevraagd in combinatie met een groot evenement zoals bedoeld in artikel 6, hoofdstuk 
2, paragraaf 3 van dit besluit. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op aanvragen om een tijdelijke ontheffing van de sluitingstijden als bedoeld in de APV, 
uitgezonderd indien aangevraagd in combinatie met een groot evenement zoals bedoeld in artikel 
6, hoofdstuk 2, paragraaf 3 van dit besluit. 

 
Artikel 8  Duiven 
<Gereserveerd> 
 
Artikel 9  Bijen 
<Gereserveerd> 
 
Artikel 10  Vuurwerk 
<Gereserveerd> 
 
Artikel 11 Kennisgeving incidentele activiteiten* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verstrekken van een bewijs van ontvangst met betrekking tot een kennisgeving van incidentele activiteiten 
als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 12  Overige geluidhinder* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 13  Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV . 
 
Artikel 14  Te koop aanbieden van voertuigen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 15  Kampeermiddelen e.a.  
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 16  Parkeren van reclamevoertuigen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 17  Parkeren van grote voertuigen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 18  Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in de APV. 
 
Artikel 19  Collecteren, venten, standplaats, uitstalling, snuffelmarkt* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op aanvragen om een vergunning voor: 

a. het inzamelen van geld of goed als bedoeld in de APV; 
b. het innemen van een standplaats of uitstalling op de weg als bedoeld in de APV; 
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2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
weigeren, wijzigen en intrekken van de vergunningen genoemd in het vorige lid.  

 
Artikel 20  Bevoegdheden in verband met identificatieplicht prostituees 
Aan de korpschef van de Politie Utrecht, regio Midden-Nederland wordt verleend de bevoegdheid tot het 
houden van toezicht in verband met de Wet op de identificatieplicht ter uitvoering van het toezicht op 
prostituees op grond van artikel 151a, tweede en derde lid van de Gemeentewet.  
 

Paragraaf 4, Handhaving Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 
Artikel 21  Controle APV 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het doen 
uitgaan van controlebrieven ten behoeve van de handhaving van de APV. 

 
Paragraaf 5, Horeca 
 
Artikel 22  Vergunning voor uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet. 

2. Aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het verstrekken van 
een ontvangstbevestiging van een melding van een bijeenkomst van persoonlijke aard zoals 
bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecaverordening gemeente Lopik 2014. 

 
Artikel 23  Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verlenen van een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet conform het 
Drank- en Horecabeleid van de gemeente. 
 

Paragraaf 6, Diverse vergunningen / ontheffingen 
 
Artikel 24  Ontheffing Zondagswet 
<Gereserveerd> 
 
Artikel 25  Vergunning Wet op de kansspelen 
<Gereserveerd> 
 
Artikel 26  Tijdelijk huisverbod 

1. Aan de hulpofficier van justitie in dienst van de politie, eenheid Midden-Nederland, die is opgeleid 
om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde 
afwegingen te maken en die is belast met de uitvoering van een huisverbod wordt verleend de 
bevoegdheid tot het opleggen van een huisverbod. 

2. Aan de hulpofficier van justitie, als bedoeld in het vorige lid, wordt verleend de bevoegdheid tot 
het verrichten van de volgende handelingen: 

a. ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten 
tot het wel of niet opleggen van een huisverbod overleg te plegen met het Advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)  (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 
lid 3 van de Wet tijdelijk huisverbod); 

b. in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld 
kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon 
(artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 van de Wet tijdelijk huisverbod); 

c. het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de 
huisgenoten van de uit huisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of 
hulpverlening en AHMK (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod); 

d. het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uit huis geplaatste nadat hij/zij 
hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de 
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behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 
1 juncto artikel 5 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod).  

 
Artikel 27  Starten of landen met een luchtvaartuig 
Aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het afgeven van een verklaring 
van geen bezwaar voor het starten of landen met een luchtvaartuig.. 

 
Artikel 28  Ontheffing Winkeltijdenwet en Verordening winkeltijden gemeente Lopik  
<Gereserveerd> 

 
Artikel 29  Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en Bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het 
aanstellen, weigeren en vervallen verklaren van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers als bedoeld in 
artikel 56 BABW juncto artikel 82 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 
1990). Besluit d.d. 15 juli 2004; met inachtneming Regeling verkeersregelaars. 
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Ondermandaten hoofdstuk 2 
 
Het bevoegde bestuursorgaan besluit hierbij, haar bevoegdheden uit de hieronder in kolom 1 genoemde 
artikelen uit Hoofdstuk 2 te ondermandateren of in volmacht, machtiging te geven aan de hieronder in 
kolom 4 genoemde functionarissen, onder de in kolom 5 genoemde voorwaarden/bijzonderheden. 

Artikel Omschrijving 
bevoegdheid 

Oorspronkelijk 
bevoegd orgaan 
C = college, 
Bgm = burgemeester 

Ondermandaat 
verleend aan 

Voorwaarden/bijzonderhe
den 

1 Bevoegdheden 
met betrekking tot 
het beheer van de 
Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke 
beperkingen 
onroerende zaken 

C  
Functionaris AJZ 

 

4 Voorwerpen of 
stoffen op, aan of 
boven de weg 

C Functionaris APV  

6 Het beslissen op 
aanvragen om een 
vergunning voor 
het organiseren 
van een klein-
evenement (A-
vergunningen als 
bedoeld in het 
Lean-traject 
evenementen), als 
bedoeld in de APV 

Bgm Functionaris APV Mandatering conform 
besluit van 31 juli 2014 
(14.11791). 

7 Ontheffing / 
afwijking 
sluitingstijden 

Bgm Functionaris APV  

12 Overige 
geluidhinder 

C Functionaris APV  

19 Collecteren, 
venten, 
standplaats, 
uitstalling, 
snuffelmarkt 

C Functionaris APV  
 

 

22, lid 
2 

Verstrekken van 
een 
ontvangstbevestigi
ng van een 
melding van een 
bijeenkomst van 
persoonlijke aard 
zoals bedoeld in 
artikel 3 van de 
Drank- en 
Horecaverordening 
gemeente Lopik 
2014 

Bgm Functionaris APV, 
 
. 

 

29 Het aanstellen, 
weigeren en 
vervalen verklaren 
van 
verkeersregelaars 
en 
verkeersbrigadiers 

Bgm Functionaris APV  
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Hoofdstuk 3:  
 

Paragraaf 1, Vergunningverlening en Handhaving 
 
Artikel 1  Toezichthouders en uitgifte legitimatiepassen 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het aanwijzen van de in artikel 
5:11 van de Awb bedoelde toezichthouders en het uitgeven van de in artikel 5:12 van de Awb bedoelde 
legitimatiepassen voor het toezicht op de naleving op grond van: 

a. de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Lopik; 
b. de Wet milieubeheer; 
c. de Wet bodembescherming; 
d. de wet geluidshinder; 
e. de Woningwet; 
f. de Monumentenwet; 
g. de Huisvestingswet; 
h. de Wet ruimtelijke ordening; 
i. de Drank- en Horecawet; 
j. de Wet basisregistratiepersonen; 
k. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 
Artikel 2  Toezichthouders en uitgifte legitimatiepassen Brandweer 
Aan de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht wordt verleend, slechts voor zover het betreft de 
medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht die belast zijn met het toezicht houden op de 
brandveiligheidregelgeving, de bevoegdheid tot het aanwijzen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 
van de Awb, artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 61 lid 3 Wet 
veiligheidsregio’s belast met het toezicht op de naleving van navolgende voorschriften en het uitgeven 
van de in artikel 5:12 van de Algemene wetbestuursrecht bedoelde legitimatiepassen voor het toezicht op 
de naleving op grond van: 

a. De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lopik;  
b. de Woningwet: Bouwverordening, Bouwbesluit, toekomstig bouwbesluit en Besluit brandveilig 

gebruik bouwwerken;  
c. Wet veiligheidsregio’s; de Brandbeveiligingsverordening en toekomstige AMVB; 
d. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Paragraaf 6, Woningwet / Bouwverordening / Monumentenwet 
 

Artikel 3  Goed- en/of afkeuren van statische berekeningen en technische tekeningen* 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het goed- en/of 
afkeuren van statische berekeningen en technische tekeningen als bedoeld in de Woningwet, Bouwbesluit 
en Bouwverordening. 
 

Artikel 4  Verlenen gebruiksvergunning brandveiligheid bouwwerken* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen van een 
gebruiksvergunning brandveiligheid bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening. 
 

Artikel 5  Verlenen van sloopvergunningen * 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen van 
sloopvergunningen als bedoeld in artikel 3.3 Wro en 8.1.1. van de Bouwverordening. 
 
Artikel 6  Vergunning bij of krachtens de Monumentenwet* 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen 
van een vergunning bij of krachtens de Monumentenwet als bedoeld in artikel 11 en 19 van de 
Monumentenwet 1988. 
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Paragraaf 7, Omgevingsvergunning 

 
Artikel 7  Omgevingsvergunning* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening worden verleend de bevoegdheden zoals weergegeven in het 
mandaatbesluit van 19 november 2013 (13.17428) en het besluit van het college van 29 oktober 2013 
(13.16530). 

 
Paragraaf 8, Handhaving  
 
Artikel 8  Handhaving algemeen* 
Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot het verrichten van (feitelijke/voorbereidings-) 
handelingen en tot het nemen van procedurele besluiten met betrekking tot de uitvoering van alle 
werkzaamheden die toepassing geven aan de naleving van het wettelijk bepaalde op het gebied van 
toezicht en handhaving. 
 
Artikel 9  Intrekken vergunning op verzoek aanvrager en/of ontheffing* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het intrekken van een 
omgevingsvergunning op verzoek aanvrager en/of ontheffing in het kader van de handhaving als bedoeld 
in artikel 5.19 Wabo conform het mandaatbesluit van 19 november 2013 (13.17428). 
 
Artikel 10  Verzoek aan ander bevoegd gezag 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het ondertekenen van 
verzoeken aan een ander bevoegd gezag tot het opleggen van een last onder dwangsom, oplegging van 
een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing, dan wel het afhandelen van een 
dergelijk verzoek als bedoeld in artikel 5.20, artikel 5.21, artikel 5.24 en artikel 5.25 Wabo conform het 
mandaatbesluit van 19 november 2013 (13.17428). 
 
Artikel 11  Last onder bestuursdwang/Last onder dwangsom 

1. Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot het invorderen van de dwangsom als 
bedoeld in artikel 5:37, eerste lid van de Awb.  

2. Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot het voeren van correspondentie 
omtrent het besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en het besluit tot het 
opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in afdeling 5.3 van de Awb ter naleving van 
bepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke 
ordening, de Bouwverordening Lopik, het Gebruiksbesluit, de Wet milieubeheer, de 
Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Lopik, de Wet bodembescherming en de 
artikelen uit de APV. 

3. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het aanwijzen van 
personen als bedoeld in artikel 5:27 lid 1 van de Awb, alsmede de bevoegdheid tot verstrekken 
van een machtiging voor het binnentreden van een woning als bedoeld in de Algemene wet op 
het binnentreden in gevallen als bedoeld in artikel 5:27 lid 2 van de Awb wanneer het college het 
bestuursorgaan is dat de bestuursdwang toepast. 

4. Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang of last onder dwangsom, alsmede het verzorgen van de uitvoering daarvan, in de 
gevallen zoals bedoeld in : 
a. de Leidingenverordening 2012, 
b. de APV, 
waarbij de portefeuillehouder per geval zo spoedig wordt mogelijk geïnformeerd over de 
handhavingsactie.  

5. Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot het toepassen en beëindigen, alsmede 
uitvoering geven aan, van bestuursdwang bij/door stilleggen bouw- of sloopwerkzaamheden, al 
dan niet in samenhang met een preventieve last onder bestuursdwang conform beleid, als 
bedoeld in artikel 125 tweede lid Gemeentewet juncto artikel 5:21, 5:24, 5:31 en 5:32 Awb.* 

 

 
 



Let op! Daar waar een  * staat houdt dat in dat er ondermandaat is verleend. Zie voor ondermandaat het overzicht aan het einde 
van hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. 

 10 

Paragraaf 9, Bomenverordening Lopik 2010 

 
Artikel 12  Bomenverordening* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op een 
aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van het vellen van houtopstand dan wel het 
doen vellen van een houtopstand zoals bedoeld in de Bomenverordening Lopik.* 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verbinden van 
voorschriften zoals bedoeld in de Bomenverordening Lopik.* 

3. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen tot een 
herplant-/instandhoudingsplicht zoals bedoeld in de Bomenverordening Lopik.* 

4. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op een 
vergunning om gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te 
vervoeren indien het een boomsoort betreft die een boomziekte kan verspreiden zoals bedoeld in 
de Bomenverordening Lopik.* 

5. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen tot het 
toepassen van bestuursdwang zoals bedoeld in de Bomenverordening Lopik. 

6. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op een 
aanvraag om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te brengen of 
anderszins te bevestigen zoals bedoeld in de Bomenverordening Lopik.* 

 

Paragraaf 10, Milieu 
 
Artikel 13  RUD Utrecht 

1. Aan de directeur van de RUD wordt verleend de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en het 
verrichten van handelingen welke nodig zijn ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 
welke tussen de gemeente Lopik en de RUD Utrecht gesloten is. 

2. De bevoegdheid tot besluiten tot de intrekking van een vergunning overeenkomstig artikel 5.19 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt niet gemandateerd. 

3. De bevoegdheid tot beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt niet gemandateerd. 

 

Paragraaf 11, Wet bodembescherming 
 
Artikel 14  Bodemverontreiniging 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot: 

a. het melden van gevallen van bodemverontreiniging en verstrekken van informatie aan 
Gedeputeerde Staten; 

b. de bevoegdheid tot het verzoeken aan Gedeputeerde Staten om de gemeente te belasten met de 
uitvoering van onderzoek en/of sanering; 

c. het melden van het voornemen de bodem te saneren of handelingen te verrichten ten gevolge 
waarvan de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst en/of verzoeken om beschikking; 

conform het mandaatbesluit van 15 december 2009 (09.09877). 
 
Artikel 15  Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen 
<Gereserveerd> 
 

Paragraaf 12, Wet geluidhinder 
 
Artikel 16  Melden saneringsgevallen Wet geluidhinder 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het melden van 
saneringsgevallen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en het toezenden van het programma van 
maatregelen aan de inspecteur als bedoeld in de Wet geluidhinder. 
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Paragraaf 13, Verkeer 
 
Artikel 17  Zwaar vervoer 
Aan de directeur RDW wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen omtrent het verlenen van 
ontheffingen zwaar vervoer als bedoeld in artikel 149, eerste lid, Wegenverkeerswet en artikel 87 het 
Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 voor andere wegen die onder het beheer van het Rijk, 
de provincie of een waterschap vallen. 
 
Artikel 18  Ontheffing verkeerstekens op borden, enz. 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen 
omtrent het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV (ontheffing verkeerstekens op 
borden, enz.), voor zover liggend op het terrein van de afdeling openbare ruimte. Waar nodig wordt advies 
van de politie, eenheid Midden-Nederland, ingewonnen. 
 
Artikel 19  Gehandicaptenparkeerplaatsen 

1. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (artikel 12 BABW), na overleg met de politie, 
eenheid Midden-Nederland, en waar nodig wordt advies van de g.g.d. ingewonnen. 

2. Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
intrekken van een verkeersbesluit indien dit op aanvraag is van is van de 
vergunninghouder/belanghebbende. 

 
Artikel 20  Verkeersbesluiten en ontheffing wedstrijden 

1. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet (de plaatsing of 
verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en 
onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd) en artikel 12 
en 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, ten aanzien van wegen 
in de gemeente Lopik die niet onder het beheer van het Rijk, de Provincie of Waterschap vallen. 

2. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten  wordt verleend de bevoegdheid tot het 
nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 Wegenverkeerswet nadat nader overleg is 
gepleegd zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer. 

3. Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verlenen en weigeren van een ontheffing van het verbod op het houden van wedstrijden op 
gemeentelijke wegen zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid juncto artikel 148, eerste lid, sub b van 
de Wegenverkeerswet. 

 
Artikel 20a         Ontheffingen verkeersbesluit motorverbod Lekdijk 
Aan de medewerker OOV wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen van individuele ontheffingen 
van het verkeersbesluit motorverbod Lekdijk  met kenmerk 03311472, onder de voorwaarde dat de 
benodigde gegevens schriftelijk (mail) worden ingediend en dat afstemming zal plaatsvinden met de 
portefeuillehouder verkeer in het college. 
 

Paragraaf 14, Telecommunicatieverordening 

 
Artikel 21  Vaststellen formulier 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt de bevoegdheid verleend tot het vaststellen 
van het formulier als bedoeld in de Telecommunicatieverordening gemeente Lopik. 
 
Artikel 22  Beslissen op melding Telecommunicatieverordening 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt de bevoegdheid verleend tot het beslissen 
op een melding als bedoeld in de Telecommunicatieverordening (instemmingsbesluit). 
 

Paragraaf 15, Kabels en leidingen 
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Artikel 23  (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een 
weg 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op 
aanvragen om een vergunning als bedoeld in de APV  en / of de Leidingenverordening ten behoeve van 
het leggen en hebben van kabels en leidingen. 
 

Paragraaf 16, Passeren notariële akte 
 
Artikel 24  Vertegenwoordigen burgemeester* 
Aan het afdelingshoofd wordt verleend de bevoegdheid tot de ondertekening en niet de 
beslissingsbevoegdheid van grondtransacties, de vestiging van goederenrechtelijke rechten en het voeren 
van correspondentie omtrent de ondertekening van de aktes als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet 
juncto artikel 160 eerste lid sub e Gemeentewet. 
 

Paragraaf 17, Huisnummering 

 
Artikel 25  (Huis)nummering* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het toekennen, 
wijzigen en intrekken van een huisnummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan, 
als bedoeld in de Verordening naamgeving en nummering (adressen).  

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het stellen van nadere 
technische voorschriften voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van 
nummerborden als bedoeld in de Verordening naamgeving en nummering (adressen). 

 

Paragraaf 18, Openbaar groen 
Artikel 26 Zelfbeheer openbaar groen 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het aangaan 
van overeenkomsten ten aanzien van het zelfbeheer van openbaar groen, als bedoeld in het besluit met 
kenmerk 15.14350.. 
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1. Ondermandaten hoofdstuk 3 
 
Het bevoegde bestuursorgaan besluit hierbij, haar bevoegdheden uit de hieronder in kolom 1 genoemde 
artikelen uit Hoofdstuk 3 te ondermandateren of in volmacht, machtiging te geven aan de hieronder in 
kolom 4 genoemde functionarissen, onder de in kolom 5 genoemde voorwaarden/bijzonderheden. 

 
Artikel Omschrijving 

bevoegdheid 
Oorspronkelijk 
bevoegd 
orgaan 
C = college, 
Bgm = 
burgemeester 

(Onder)mandaat 
verleend aan 

Voorwaarden/bijzonderhed
en 

3 Bevoegdheid tot het goed- 
en/of afkeuren van 
statische berekeningen en 
technische tekeningen 

C Functionaris 
vergunningverlening 
 
Functionaris 
Ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 

4 Bevoegdheid tot het 
verlenen van een 
gebruiksvergunning 
brandveiligheid 
bouwwerken 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

5 Bevoegdheid tot het 
verlenen van 
sloopvergunningen 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

6 bevoegdheid tot het 
verlenen van een 
vergunning bij of krachtens 
de Monumentenwet 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

7 Omgevingsvergunning C Casemanager / 
behandelaar 

Conform het mandaatbesluit 
van 19 november 2013 
(13.17428) en het besluit 
van het college van 29 
oktober 2013 (13.16530). 
 
Zie ook collegebesluit van 
24 mei 2011 (11.08003) met 
bijbehorend raadsbesluit van 
28 juni 2011 voor wat betreft 
het afgeven van een 
Verklaring van geen 
bedenkingen. 

8 Bevoegdheid tot het 
verrichten van (feitelijke- / 
voorbereidings-) 
handelingen en tot het 
nemen van procedurele 
besluiten met betrekking tot 
de uitvoering van alle 
werkzaamheden die 
toepassing geven aan de 

C Functionaris 
vergunningverlening 
 
Functionaris 
Ruimtelijke 
ontwikkeling. 
 

Conform het mandaatbesluit 
van 19 november 2013 
(13.17428) en het besluit 
van het college van 29 
oktober 2013 (13.16530) 
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naleving van het wettelijk 
bepaalde 

9 Bevoegdheid tot het 
intrekken van een 
omgevingsvergunning op 
verzoek van de aanvrager 
en / of ontheffing in het 
kader van de handhaving 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Casemanager / behandelaar 
kan niet zowel behandelaar 
als de besluitende persoon 
zijn. 

11 lid 
2 

Bevoegdheid tot het voeren 
van correspondentie 
omtrent het opleggen van 
een last onder dwangsom 
en het opleggen van een 
last onder bestuursdwang 

C Casemanager / 
behandelaar 
 
Functionaris 
vergunningverlening 
 
Functionaris 
Ruimtelijke 
ontwikkeling, 
 
Functionaris APV. 

Indien conform beleid wordt 
hier in ieder geval onder 
verstaan het sturen van een 
constateringbrief. 

11 lid 
5 

Toepassen en beëindigen, 
alsmede uitvoering geven 
aan, bestuursdwang 
bij/door stilleggen bouw- of 
sloopwerkzaamheden, al 
dan niet in samenhang met 
een preventieve last onder 
bestuursdwang conform 
beleid, als bedoeld in artikel 
125 tweede lid 
Gemeentewet juncto artikel 
5:21, 5:24, 5:31 en 5:32 
Awb 

C Aangewezen 
Functionaris 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling & 
Beheer  

Aangewezen ambtenaren 
zie o.a. de collegebesluiten 
van 19 april 2005 en 5 juli 
2005.  

12 lid 
1 

Bevoegdheid tot het 
beslissen op een aanvraag 
om omgevingsvergunning 
ten behoeve van het vellen 
van houtopstand dan wel 
doen vellen van een 
houtopstand 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

12 lid 
2 

Bevoegdheid tot het 
verbinden van voorschriften 
zoals bedoeld in artikel 8 
van de Bomenverordening 
Lopik 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

12 lid 
3 

Bevoegdheid tot het 
beslissen tot een herplant-
/instandhoudingsplicht 

c Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 

12 lid 
4 

Bevoegdheid tot het 
beslissen op een 
vergunning om gevelde 
bomen of delen daarvan 
voorhanden of in voorraad 
te hebben of te vervoeren 
indien het een boomsoort 

C Functionaris 
vergunningverlening 
 
Functionaris 
Ruimtelijke 
ontwikkeling. 
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betreft die een boomziekte 
kan verspreiden 

12 lid 
6 

Bevoegdheid tot het 
beslissen op een aanvraag 
om één of meer 
voorwerpen in of aan een 
publieke houtopstand aan 
te brengen of anderszins te 
bevestigen 

C Functionaris 
vergunningverlening 
 
Functionaris 
Ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 

24 Vertegenwoordigen 
burgemeester bij het 
passeren van notariële 
aktes 

Bgm De notaris van 
notariskantoor Van 
Gehlen 

 

25 Mandaten aan gaande 
(huis)nummering 

C Casemanager / 
behandelaar 

Alleen wanneer aantoonbaar 
gebruik is gemaakt van een 
tweede lezer. 
 
Wabo-coördinator kan niet 
zowel behandelaar als de 
besluitende persoon zijn. 
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Hoofdstuk 4 

 
Paragraaf 1, Nederlanderschap en vreemdelingen 
 
Artikel 1  Naturalisatieverzoeken en opties* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot ondertekening van 
correspondentie inzake nationaliteitsaangelegenheden en het adviseren van de Minister van 
Justitie met betrekking tot naturalisatieverzoeken.  

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid: 
a. tot het schriftelijk bevestigen van het verkrijgen van het Nederlanderschap door optie 

onder vermelding van de personen die in de verkrijging delen, alsmede het gelijktijdig 
schriftelijk bevestigen van de weigering van het Nederlanderschap ten aanzien van met 
name genoemde personen als bedoeld in het Besluit verkrijging en verlies 
Nederlanderschap en de Rijkswet op het Nederlanderschap. 

b. tot het in afschrift aan de Minister van Justitie verzenden van: optieverklaringen, 
waarheidsverklaringen, gegevens betreffende toelating en bevestiging van de verkrijging 
van het Nederlanderschap als bedoeld in het Besluit verkrijging en verlies 
Nederlanderschap en de Rijkswet op het Nederlanderschap. 

c. tot het archiveren van de optieverklaringen en de daarbij behorende documenten, als 
mede afschriften van bevestigingen gedurende tenminste twaalf jaar na bekendmaking 
als bedoeld in het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en de Rijkswet op het 
Nederlanderschap. 

d. het beoordelen en beslissen op naturalisatieverzoeken ten behoeve van een optie als 
bedoeld in artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap. 

e. het in ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en tot het 
uitreiken van uittreksels van naturalisatiebesluiten als bedoeld in artikel 2 Besluit 
verkrijging en verlies Nederlanderschap. 

f. het in ontvangst nemen van aanvragen en voorbereiden van het advies voor 
optieverklaringen en naturalisatieverzoeken als bedoeld in artikel 33 Besluit verkrijging en 
verlies Nederlanderschap. 

g. het uitnodigen van optanten en naturalisandi voor het uitreiken van de bevestiging tot het 
verkrijgen van het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 60a en 60b Besluit verkrijging 
en verlies Nederlanderschap. 

h. het verstrekken van bewijzen van Nederlanderschap (uittreksel GBA) als bedoeld in 
artikel 61 lid 1 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap. 

i. aan het afdelingshoofd Inwonerszaken wordt verleend de bevoegdheid tot het afgeven 
van verklaringen omtrent het verkrijgen, herkrijgen, verliezen of behouden van het 
Nederlanderschap ingevolge de Rijkswet op het Nederlanderschap en de bevoegdheid tot 
het afgeven van verklaringen omtrent het verkrijgen van het Nederlanderschap inzake de 
Toescheidingsovereenkomst, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Suriname. 

 
Artikel 2  Koninklijk Besluit tot naturalisatie en Bevestiging optieverklaring 
Aan de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Lopik wordt verleend de bevoegdheid tot 
het uitreiken van Koninklijke Besluiten tot verkrijging van het Nederlanderschap en tot het uitreiken van 
Optiebevestigingen voor het Nederlanderschap in bijzondere omstandigheden. 
 
Artikel 3  Vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het houden van 
onderzoeksprocedures ten behoeve van afgifte van een vreemdelingenpaspoort en een 
vluchtelingenpaspoort, als bedoeld in de Paspoortwet. 
 
Artikel 4  Overige documenten* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot: 

a. legalisatie van handtekeningen; 
b. afgeven van bewijzen van Nederlanderschap; 
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c. afgeven van bewijzen van in leven zijn (attesta de vita); 
d. het ondertekenen van inburgeringscontracten nieuwkomers als bedoeld in artikel 15 van de Wet 

inburgering nieuwkomers. 
 

Paragraaf 2, Verklaring omtrent gedrag 
 
Artikel  5  Verklaring omtrent gedrag* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot inname, verificatie en 
verzenden van aanvragen inzake verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 30 en 31 Wet 
justitiële gegevens. 
 

Paragraaf 3, Reisdocumenten 
 
Artikel 6  Uitvoeren Paspoortwet* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het uitvoeren van de 
Paspoortwet voor wat betreft de volgende zaken: 

a. het bestellen van waarde documenten; 
b. het in ontvangst nemen van waarde documenten en het tekenen voor ontvangst; 
c. het innemen van waarde documenten; 
d. het beheer van waarde documenten. 

 
Artikel 7  Verstrekken* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot  

a. het in ontvangst nemen van aanvragen van nationale paspoorten, reisdocumenten voor 
vluchtelingen, vreemdelingen, faciliteitenpaspoort, tweede paspoorten en Nederlandse 
Identiteitskaarten als bedoeld in artikel 26, eerste lid, sub a, van de Paspoortwet juncto artikel 6 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2011 (PUN 2001). 

b. het beslissen op aanvragen zoals genoemd in artikel 7 sub a van dit besluit. 
c. het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen, 

faciliteitenpaspoort, tweede paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten als bedoeld in artikel 40 
lid 1 Paspoortwet juncto artikel 3, 5 en 17 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2011 (PUN 
2001). 

 
Artikel 8  Opschorten verstrekking* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot opschorten van de 
verstrekking van het aangevraagde reisdocument als bedoeld in artikel 41 lid 4 Paspoortwet. 
 
Artikel 9  Verstrekken van Nederlandse identiteitskaarten* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verstrekken van 
Nederlandse identiteitskaarten als bedoeld in artikel 40 lid 7 Paspoortwet. 
 
Artikel 10  Weigeren of vervallen verklaren van een reisdocument* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het weigeren of vervallen 
verklaren van een reisdocument als bedoeld in artikel 22 en 44 lid 1 Paspoortwet. 
 
Artikel 11  Voornemen weigeren of vervallen verklaren reisdocument* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het mededelen van het 
voornemen tot het weigeren of vervallen verklaren van een reisdocument als bedoeld in artikel 44 lid 4 
Paspoortwet. 
 
Artikel 12  Verstrekken of teruggeven reisdocument* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verstrekken of teruggeven 
van een reisdocument als bedoeld in artikel 45 Paspoortwet. 
 
Artikel 13  Inhouden reisdocument* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het inhouden van een 
reisdocument als bedoeld in artikel 55 onder a Paspoortwet. 
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Artikel 14  Beslissen over gegevens artikel 22 en 72 PUN 2001* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen over het 
verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 22, 72 en 73 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2011 
(PUN 2001). 
 
Artikel 15  Beslissen over intrekken reisdocument* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen over het 
intrekken van een reisdocument als bedoeld in artikel 67 tot en met 71 Paspoortuitvoeringsregeling 
Nederland 2011 (PUN 2001). 
 

Paragraaf 4, Rijbewijzen 

 
Artikel 16  Rijbewijzen* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot:  

a. het in ontvangst nemen van aanvragen tot afgifte van een rijbewijs als bedoeld in artikel 113 en 
artikel 27 tot en met 31 en 48 Reglement Rijbewijzen. 

b. de afgifte van rijbewijzen, alsmede het weigeren daarvan als bedoeld in artikel 112, 116, 117, 120 
en 120a  Wegenverkeerswet en artikel 33 tot en met 48 Reglement Rijbewijzen; 

c. het innemen van rijbewijzen als bedoeld in artikel 115, 122, 123, 124, 130, 131 en 134 
Wegenverkeerswet; 

d. het aannemen en doorsturen van verzoeken tot omwisseling van buitenlandse rijbewijzen; 
e. het besluiten tot het verklaren van het verlies van de geldigheid van een nieuw of vervangend 

rijbewijs indien het drie maanden na de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen niet is 
uitgereikt als bedoeld in artikel 123a Wegenverkeerswet. 

f. Het uitvoeren van taken ingevolge de Wegenverkeerswet met betrekking tot ontzeggingen, 
vervallenverklaringen en ongeldigverklaringen van rijbewijzen.   

 
Artikel 17  Informatie uit dossiers afgegeven reisdocumenten en rijbewijzen* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het afgeven van informatie uit 
de archieven van aanvraagformulieren reisdocumenten en rijbewijzen, alsmede de bevoegdheid tot het 
opvragen van informatie uit de archieven van aanvraagformulieren reisdocumenten en rijbewijzen van 
andere gemeente.  
 

Paragraaf 5, Rijksleges 
 
Artikel 18  Overmaken ontvangen leges* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot afdracht van ontvangen 
rijksleges ten behoeve van reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, 
vreemdelingenloket en naturalisatieverzoeken. 
 

Paragraaf 6, Reglement Burgerlijke Stand 2010 en trouwlocatie 

 
Artikel 19  Benoeming en ontslag op eigen verzoek 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het op verzoek 
benoemen tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (van een andere 
gemeente) als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b van het Reglement Burgerlijke Stand 2010. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het nemen van een 
besluit tot ontslag op eigen verzoek van een bezoldigd of onbezoldigd buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand.  

 
Artikel 20  Trouwlocatie* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt gemandateerd de bevoegdheid tot het incidenteel 
aanwijzen van een trouwlocatie op de in het aanwijzingsbesluit genoemde datum als bedoeld in artikel 1, 
onder e van het Reglement Burgerlijke Stand 2010. 
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Paragraaf 7, Wet basisregistratie personen (Wbrp) 
 
Artikel 21  Beheer brp* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het voeren van het 
beheer van de gemeentelijke basisadministratie en de archiefregisters en het nemen van 
besluiten daaromtrent.  

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het bijhouden van de 
gemeentelijke basisadministratie en het nemen van besluiten daaromtrent.  

3. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het ondertekenen van 
correspondentie betreffende het bijhouden van bevolkingsstatistieken. 

4. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het ondertekenen van 
correspondentie omtrent verzoeken om geheimhouding van persoonsgegevens als bedoeld in de 
Wbrp, alsmede het nemen van besluiten daaromtrent.  

5. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het ondertekenen van 
correspondentie omtrent aanvulling en/of wijziging van de persoonslijst als bedoeld in de Wbrp. 

 
Artikel 22  Verklaring onder ede of verklaring onder eed of belofte* 
Aan de beëdigde ambtenaren van de burgerlijke stand werkzaam op de afdeling Inwonerszaken wordt 
verleend de bevoegdheid tot het afnemen van een verklaring onder ede of verklaring onder eed of belofte 
als bedoeld in artikel 2.8 Wbrp.  
 
Artikel 23  Verstrekken persoonsgegevens* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het verstrekken van 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.54 tot en met 2.58, 2.61 tot en met 3.23 Wbrp.  
 
Artikel 24  Onderzoek adres* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het doen van ambtshalve 
opname in het BRP en de ondertekening van correspondentie inzake onderzoek adres ten behoeve van 
de gemeentelijke basisadministratie als bedoeld in artikel 2.20 en 2.21 Wbrp. 
 
Artikel 25  Geen gevolg aangifte en niet opnemen op de persoonslijst* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen geen of 
ten dele gevolg geven aan een aangifte als bedoeld in artikel 2.60 Wbrp. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen omtrent 
het niet opnemen als bedoeld in artikel 2.60 Wbrp. 

  
Artikel 26  Advies- en meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen tot het wel of niet 
verstrekken van inlichtingen uit het BRP ten behoeve van of op verzoek van het AMHK als bedoeld in de 
Jeugdwet. 
 
Artikel 27  Verklaringen, uittreksels, inlichtingen en bevolkingsstatistieken* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van 
verklaringen, uittreksels en inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie en uit de 
bevolkingsarchieven, als mede het nemen van besluiten daaromtrent als bedoeld in artikel 3.9 
Wbrp. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het ondertekenen van 
correspondentie betreffende het bijhouden van bevolkingsstatistieken. 

 
Paragraaf 8, Kieswet 
 
Artikel 28  Uitvoering Kieswet* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de 
Kieswet voor wat betreft: 

a. het registreren van de kiesgerechtigheid van ingezetenen en het ondertekenen van 
correspondentie daaromtrent; 
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b. het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister; 
c. het betaalbaar stellen van gelden voor het gebruik van stemlokalen, niet zijnde scholen of 

gemeente-eigendommen; 
d. de benoeming van voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van stembureau´s en 

het ondertekenen van correspondentie daaromtrent; 
e. het aanwijzen van en het doen inrichten van stemlokalen en het aanwijzen van personen, 

die het stembureau ten dienste worden gesteld en het ondertekenen van correspondentie 
daaromtrent.  

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de 
Kieswet voor wat betreft: 

f. de ondertekening van openbare kennisgevingen; 
g. het kennisgeven aan belanghebbenden van uitsluiting van het kiesrecht; 
h. het in ontvangst nemen van verzoeken van politieke groeperingen in verband met 

registratie van de naam van de politieke groepering; 
i. het afgeven en ondertekenen van verklaringen van bevoegdheid tot deelnemen aan de 

stemming(bij het inleveren van de kandidatenlijsten); 
j. het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten; 
k. het in ontvangst nemen en ondertekenen van verklaringen van ondersteuning als bedoeld 

in artikel H4 van de Kieswet; 
l. het overbrengen van de in ontvangst genomen processen-verbaal naar de voorzitter van 

het hoofdstembureau; 
m. de ondertekening van processen-verbaal van vernietiging na zitting nemen van de 

vertegenwoordigende lichamen; 
n. het uitreiken van nieuwe oproepingskaarten; 
o. het afhandelen van verzoeken om in een stembureau naar keuze, dan wel bij volmacht te 

mogen stemmen (afgifte kiezerspassen en volmachtbewijzen) als bedoeld in artikel K8 en 
L11 Kieswet; 

p. het beslissen over en afgeven van opname in kiezersregister en stemmen bij brief als 
bedoeld in artikel Y32 Kieswet; 

q. het geven van een verklaring dat de gemachtigde als kiezer is geregistreerd in hun 
gemeente en dat de bereidverklaring van de gemachtigde in overeenstemming is met het 
bepaalde in artikel L4 Kieswet. 

 

Paragraaf 9, Legalisatie en waarmerken handtekening 
 
Artikel 29  Het legaliseren van een handtekening* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het legaliseren van een 
handtekening als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet. 
 
Artikel 30  Waarmerken afschrift of kopie* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het waarmerken van een 
afschrift of kopie conform het origineel als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet. 
 

Paragraaf 10, Wet op de lijkbezorging en beheerverordening algemene begraafplaats 

 
Artikel 31  Uitvoering* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet 
op de lijkbezorging voor wat betreft: 

a. het afgeven van een laissez-passer voor stoffelijke overschotten als bedoeld in artikel 11 Besluit 
op de lijkbezorging; 

b. het verlenen van verlof tot ontleden van een stoffelijk overschot als bedoeld in artikel 68 lid Wet 
op de lijkbezorging en artikel 17 Besluit op de lijkbezorging; 

c. het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 17 Wet op de lijkbezorging; 
 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening en de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom wordt 
verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet op de lijkbezorging voor wat betreft het 
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zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging indien niemand daar in voorziet, het 
identificeren indien de identiteit niet kan worden vastgesteld als bedoeld in artikel 21 Wet op de 
lijkbezorging. 

 
Artikel 32  Wet op de lijkbezorging 

1. Aan de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering 
van de Wet op de lijkbezorging voor wat betreft het doen verzorgen van begrafenissen als 
bedoeld in de artikelen van deze wet alsmede het verhalen van de kosten. 

2. Aan de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering 
van de Wet op de lijkbezorging voor wat betreft het doen verzorgen van begrafenissen als 
bedoeld in de artikelen van deze wet. 

 
Artikel 33  Gemeentelijk lijkschouwer 
Aan de directeur Publieke gezondheid van de GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van 
de Wet op de lijkbezorging voor wat betreft de benoeming tot gemeentelijk lijkschouwer, als bedoeld in 
artikel 4 van deze wet. 
 
Artikel 34  Beheersverordening algemene begraafplaats Lopik* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de Verordening 
op het beheer, de inrichting en het gebruik van de algemene begraafplaatsen van de gemeente Lopik. 
 
Artikel 35  Begraven of bijzetten in afwijking van de uren in de plaatselijke verordening* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet op de 
lijkbezorging voor wat betreft het verlenen van verlof in bijzondere omstandigheden tot begraven of 
bijzetten, in afwijking van de in de plaatselijke verordening aangegeven uren.  
 
Artikel 36  Aanwijzing terrein verstrooiing van as* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet op de 
lijkbezorging voor wat betreft de beslissing op verzoeken om een terrein voor verstrooiing van as aan te 
wijzen als bedoeld in artikel 66b Wet op de Lijkbezorging.  
 
Artikel 37 Afgifte van een grafakte voor een nieuw eigen graf of reservering van een eigen 

(urnen)graf* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van een grafakte 
voor een eigen graf of reservering van een eigen (urnen)graf als bedoeld in artikel 1, sub m, van de 
beheersverordening algemene begraafplaats. 
 
Artikel 38 De afgifte van een aankoopnota voor het uitsluitend recht op een (urnen)graf* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van een 
aankoopnota voor het uitsluitend recht op een (urnen)graf als bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel 
van de verordening lijkbezorgingsrechten. 
 
Artikel 39 De afgifte van een nota grafbedekking en onderhoud* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van 
een notagrafbedekking en onderhoud als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel van de verordening  
lijkbezorgingsrechten. 
 
Artikel 40 De afgifte van een vergunning voor een gedenksteen* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van een vergunning 
voor een gedenksteen als bedoeld in artikel 22 van de beheersverordening algemene begraafplaats. 
 
Artikel 41 De afgifte van een jaarlijkse nota of aankoopnota onderhoud van een grafruimte* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot de afgifte van  
een jaarlijkse nota of  aankoopnota onderhoud van een grafruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van de 
tarieventabel van de verordening lijkbezorgingsrechten. 
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Paragraaf 11, Welzijnssubsidies 

 
Artikel 42  Subsidieverordening* 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen op 
en uitvoering geven aan de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik, mits passend binnen 
Subsidieverordening, de deelverordeningen behorende bij de Subsidieverordening, aanvraagformulieren 
behorende bij de Subsidieverordening, vastgestelde budgetten op grond van het begrotingsbesluit als 
bedoeld in artikel 108, eerste lid, en artikel 147 van de Gemeentewet. 
 

Paragraaf 12, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Verordening Wet 
kinderopvang gemeente Lopik 
 
Artikel 43  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen* 

1. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen op een aanvraag en het beslissen tot het registreren in het register voor het exploiteren 
van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

2. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid zorg te 
dragen voor het doorvoeren van wijzigingen in het register kinderopvang als bedoeld in de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.*  

3. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot 
ondertekening van stukken uitgaande van het college voor een aanwijzing aan een 
kindercentrum, een voorziening voor een gastouderopvang of een gastouderbureau dat de 
gegeven voorschriften niet of in onvoldoende mate naleeft als bedoeld in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

4. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
opnemen van kindercentra of gastouderbureaus in een register (artikel 46 van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) als bedoeld in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen*.  

5. Aan de directeur Publieke gezondheid van de GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot het 
uitvoering geven aan de artikelen 1.61, eerste lid en artikel 2.19, eerste lid van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Aan de directeur Publieke gezondheid van de 
GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 
1.65 en 2.23 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Aan de directeur 
Publieke gezondheid van de GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot het uitoefenen van alle 
bevoegdheden als toezichthouder voor de gemeente Lopik in het kader van de Wet 
Kinderopvang. 

 
Artikel 44  Verordening Wet kinderopvang gemeente Lopik* 

1. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
verlenen en weigeren van een tegemoetkoming als bedoeld in de Verordening Wet kinderopvang 
gemeente Lopik, met uitzondering van die aanvragen die betrekking hebben op een sociaal 
medische indicatie. 

2. Aan het afdelingshoofd Strategie Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
vaststellen van een tegemoetkoming als bedoeld in de Verordening Wet kinderopvang gemeente 
Lopik, met uitzondering van die aanvragen die betrekking hebben op een sociaal medische 
indicatie. 

 

Paragraaf 13, Onderwijs 
 
Artikel 45  Declaraties onderwijsinstellingen 

1. Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het 
afdoen van declaraties van onderwijsinstellingen. 

 
  



Let op! Daar waar een  * staat houdt dat in dat er ondermandaat is verleend. Zie voor ondermandaat het overzicht aan het einde 
van hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. 

 23 

Artikel 46  Medegebruik en verhuur schoollokalen 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen 
omtrent medegebruik en verhuur van schoollokalen, zoals bedoeld in de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Lopik. 
 
Artikel 47  Routinematige verzoeken* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot ondertekening 
van (routinematige) verzoeken van de rijksoverheid (met inbegrip van de rijksinspectie) op het terrein van 
onderwijs (artikel 25 LPW). 
 
Artikel 48  Beschikkingen in het kader van onderwijshuisvestiging 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het uitvoeren 
van alle uitvoeringshandelingen en ondertekening van stukken na het raadsbesluit aangaande dit 
onderwerp. 
 
Artikel 49  Leerlingenvervoer* 

1. Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten  wordt verleend de bevoegdheid tot het 
aangaan van contracten met vervoersbedrijven in verband met leerlingenvervoer als bedoeld in 
artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet. 

2. Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten  wordt verleend de bevoegdheid tot het 
nemen van alle beschikkingen inzake het leerlingenvervoer als bedoeld in artikel 4 Wet op het 
primaire onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertise centra en de 
verordening voor het leerlingen vervoer van de gemeente Lopik met uitzondering van de artikelen 
22 en 23. 

 
Artikel 50  Leerplicht 

1. Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten  wordt verleend de bevoegdheid tot het 
beslissen tot het vaststellen van het jaarverslag leerplicht als bedoeld in artikel 25 Leerplichtwet. 

2. Aan de directeur Publieke gezondheid van de GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot het 
aanwijzen van een arts – niet zijnde de behandelende arts – of een door hen aangewezen 
academisch gevormde of daarmee bij ministeriele regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog 
als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969. 

 

Paragraaf 14, Sport 
 
Artikel 51  Sluiten overeenkomsten verhuur sportaccommodaties en verhuur wandruimte* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het sluiten van en 
uitvoering geven aan overeenkomsten in verband met de vaste en incidentele verhuur van 
gemeentelijke sportaccommodaties en het zwembad als bedoeld in artikel 160 lid 1 onder e 
Gemeentewet*. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het sluiten van en 
uitvoering geven aan overeenkomsten in verband met de verhuur van (wand)ruimte in de 
gemeentelijke sportaccommodaties en het zwembad ten behoeve van reclameborden als bedoeld 
in artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet*. 

3. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot vaststellen (per geval) 
van het tarief voor gebruik van een sportaccommodatie bij grote evenementen buiten de 
sportsfeer. 

 
Paragraaf 15, Sociale Zaken  
 
Artikel 52  Bevoegdheden verleend aan Werk en Inkomen Lekstroom 
Aan de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom wordt verleend de haar toekomende bevoegdheid tot 
het nemen van besluiten – op aanvraag dan wel ambtshalve – en het verrichten van feitelijke handelingen 
ter voorbereiding op en uitvoering van*, 

a. Wwb: Wet werk en bijstand, 
b. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 
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c. WI: Wet inburgering, 
d. Gemeentelijk minimabeleid, 
e. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen, 
f. Participatieverordening Werk en Inkomen Lekstroom, 
g. de met deze (bovengenoemde) wetten of de uitvoering van deze wetten samenhangende 

wetgeving, waaronder de van toepassing zijnde verordeningen van de gemeente Lopik, de Wet 
openbaarheid van bestuur, de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Wet bescherming 
persoonsgegevens, zoals deze wetten en deze wetgeving nu luiden of zoals die nader zullen 
komen te luiden. 

 

Paragraaf 16, Gehandicaptenparkeerkaart 
 
Artikel 53  Gehandicaptenparkeerkaart* 
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen omtrent een 
aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de artikelen 49, 51 en 21 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 1 van de Regeling gehandicapten. 
 

Paragraaf 17, Schuldhulpverlening / Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 

 

Artikel 54  Schuldhulpverlening/Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen* 
Aan het afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten  wordt verleend de bevoegdheid tot het geven van 
een opdracht tot afhandeling van de aanvraag voor een saneringskrediet aan de Kredietbank Utrecht.  
 

Paragraaf 18, Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 
 
Artikel 55  Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het beslissen 
op een aanvraag in het kader van de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. 

 

Paragraaf 19, Huisvesting 

 
Artikel 56  Verlenen/weigeren en intrekken vergunning* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen, 
weigeren en/of intrekken van een huisvestigingsvergunning als bedoeld in de Huisvestingsverordening 
gemeente Lopik.  
 
Artikel 57  Aanleggen en bijhouden register* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het aanleggen 
en bijhouden van een register van woningzoekenden als bedoeld in de Huisvestingsverordening 
gemeente Lopik.  
 
Artikel 58  Nadere bewijsstukken ten behoeve van beoordelen aanvraag* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het eisen van 
nadere bewijsstukken ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag tot inschrijving als 
woningzoekende als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Lopik.  
 
Artikel 59  Bewijs van inschrijving* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het verstrekken 
en weigeren van een bewijs om inschrijving als woningzoekende als bedoeld in de 
Huisvestingsverordening gemeente Lopik.  

 
Artikel 60  Doorhalen inschrijven* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het doorhalen 
van de inschrijving als woningzoekende als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Lopik.  
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Artikel 61  Zelfstandige woonruimte* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen en 
weigeren van medewerking bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte door middel van het 
aanbodsysteem als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Lopik.  
 
Artikel 62  Urgentieverklaring* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het verlenen / 
weigeren en intrekken van een aanvraag om een urgentieverklaring als bedoeld in de 
Huisvestingsverordening gemeente Lopik.  
 

Paragraaf 20, Startersleningen 

 
Artikel 63  Verlenen/weigeren en intrekken lening* 
Aan het afdelingshoofd  Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de bevoegdheid tot het toekennen, 
afwijzen en intrekken van een aanvraag om een starterslening als bedoeld in artikel de Verordening 
VROM Starterslening. 
 

Paragraaf 24, Leegstandwet 
 
Artikel 64 Verlenen / weigeren en intrekken vergunning* 

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de 
bevoegdheid tot het verlenen / weigeren en intrekken van een vergunning op basis van de 
Leegstandwet voor de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen als bedoeld in artikel 15 
van de Leegstandwet. 

2. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening Strategie, Beleid en Projecten wordt verleend de 
bevoegdheid tot verlenen en verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande 
woonruimte voor sloop / renovatie. 

 

Paragraaf 25, Breed Sociaal Loket 
 
Artikel 65 Uitvoeren Wmo*  

1. Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het nemen van 
besluiten (positief en negatief) in het kader van het uitvoeren van de Wmo, zijnde het verstrekken 
van voorzieningen (maatwerk voorzieningen). 

2. Aan de directeur Publieke gezondheid van de GGDrU wordt verleend de bevoegdheid tot het 
aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 

 
Artikel 66 Uitvoeren Jeugdwet*  
Aan het afdelingshoofd Dienstverlening wordt verleend de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het 
kader van de Jeugdwet, zijnde het verstrekken van voorzieningen waarvoor beschikkingen (zowel positief 
als negatief) nodig zijn. 
 
 

Paragraaf 26, Samen Veilig Midden-Nederland 
 
 
Artikel 67 Subsidieverstrekking van perceel 1 en perceel 2 
  

1. Aan de portefeuillehouder jeugd van de regio Lekstroom, in het Bestuurlijk Platform Sociaal 
Domein Lekstroom aangewezen als regiovertegenwoordiger zoals bedoeld in art. 1 sub p 
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018, wordt verleend de bevoegdheid tot het besluiten tot alle 
publiekrechtelijke en feitelijke handelingen ten behoeve van de subsidieverstrekking van perceel 1 
en perceel 2. 
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2. De bevoegdheid genoemd in het eerste lid van dit artikel mag worden uitgeoefend onder de 
voorwaarde dat er overleg plaatsvindt met de vertegenwoordigers van alle colleges van de regio 
Lekstroom voordat een verlenings-, bevoorschottings- of vaststellingsbesluit wordt genomen en 
de overige voorwaarden worden nageleefd zoals opgenomen in de Bovenregionale 
samenwerkingsovereenkomst met de 26 Utrechtse gemeenten inzake Veilig Thuis en de 
gecertificeerde instelling. 

 
Artikel 68 Bestuurlijke Overlegtafel Save-Veilig Thuis 

1. Aan de portefeuillehouder jeugd van de regio Lekstroom, in het Bestuurlijk Platform Sociaal 
Domein Lekstroom aangewezen als regiovertegenwoordiger zoals bedoeld in art. 1 sub p 
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018, wordt verleend de bevoegdheid om namens het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik deel te nemen en standpunten in te 
nemen in de Bestuurlijke Overlegtafel Save-Veilig Thuis, voor zover niet vallend onder artikel 67 
van hoofdstuk 4, paragraaf 26 van dit besluit. 

2. De bevoegdheid genoemd in het eerste lid van dit artikel mag worden uitgeoefend onder de 
voorwaarde dat er overleg plaatsvindt met de vertegenwoordigers van colleges van de regio 
Lekstroom voordat een standpunt wordt ingenomen in de Bestuurlijke Overlegtafel. 
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Ondermandaten hoofdstuk 4 
 
Het bevoegde bestuursorgaan besluit hierbij, haar bevoegdheden uit de hieronder in kolom 1 genoemde 
artikelen uit Hoofdstuk 4 te ondermandateren of in volmacht, machtiging te geven aan de hieronder in 
kolom 4 genoemde functionarissen, onder de in kolom 5 genoemde voorwaarden/bijzonderheden. 
 

Artikel Omschrijving bevoegdheid Oorspronkelijk 
bevoegd orgaan 
C = college, 
Bgm = burgemeester 

Ondermandaat 
verleend aan 

Voorwaarden/bijzo
nderheden 

1 lid 1 Bevoegdheid tot 
ondertekening van 
correspondentie inzake 
nationaliteitsaangelegenhede
n en het adviseren van de 
Minister van Justitie met 
betrekking tot 
naturalisatieverzoeken 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

1 lid 2 Diverse bevoegdheden op 
grond van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap, het Besluit 
verkrijging en verlies 
Nederlanderschap 

Bgm/C Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

3 Bevoegdheid tot het houden 
van onderzoeksprocedures 
ten behoeve van de afgifte 
van een vreemdelingenpas en 
een vluchtelingenpas 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

4 Bevoegdheid tot het 
legaliseren van documenten 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

Mandaat beperkt tot 
het legaliseren van 
documenten.  

5 Bevoegdheid tot inname, 
verificatie en verzending van 
aanvragen inzake een 
verklaring omtrent gedrag 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

Enkel de senior 
functionaris 
burgerzaken is 
bevoegd voor wat 
betreft artikel 31.  
 
Functionarissen 
kunnen taken pas 
uitvoeren indien een 
ondertekende 
machtiging van de 
burgemeester aan 
Justitie is gezonden. 
 

6 Bevoegdheid tot het uitvoeren 
van de Paspoortwet 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

7 sub 
a  

Bevoegdheid tot het in 
ontvangst nemen van 
aanvragen van nationale 
paspoorten, reisdocumenten 
voor vluchtelingen, 
vreemdelingen, 
faciliteitenpaspoort en tweede 
paspoorten 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

7 sub 
b 

Bevoegdheid tot het beslissen 
op aanvragen zoals bedoeld 
in artikel 7 sub a van de PUN 
2011 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

7 sub 
c 

Bevoegdheid tot het 
verstrekken van nationale 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 
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paspoorten, reisdocumenten 
voor vluchtelingen, 
vreemdelingen, 
faciliteitenpaspoort en tweede 
paspoorten 

8 Bevoegdheid tot het 
opschorten van de 
verstrekking van het 
aangevraagde reisdocument 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

9 Bevoegdheid tot het 
verstrekken van Nederlandse 
identiteitskaarten 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

10 Bevoegdheid tot het weigeren 
of vervallen verklaren van een 
reisdocument 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

11 Bevoegdheid tot het 
mededelen van het 
voornemen tot het weigeren 
of vervalen verklaren van een 
reisdocument 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

12 Bevoegdheid tot het 
verstrekken of teruggeven 
van een reisdocument 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

13 Bevoegdheid tot het inhouden 
van een reisdocument 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

14 Bevoegdheid tot het beslissen 
over het verstrekken van 
gegevens als bedoeld in 
artikel 22 en 72 PUN 2011 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken. 

 

15 Bevoegdheid tot het beslissen 
over het intrekken van een 
reisdocument 

Bgm Senior functionaris 
burgerzaken 

 

16 Diverse bevoegdheden op 
grond van de 
Wegenverkeerswet en het 
Reglement rijbewijzen 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

Enkel de senior 
functionaris 
burgerzaken is 
bevoegd inzake 
weigeringen als 
bedoeld in artikel 19 
sub b 

17 Bevoegdheid tot het afgeven 
van informatie uit de 
archieven van 
aanvraagformulieren 
reisdocumenten en 
rijbewijzen alsmede de 
bevoegdheid tot het opvragen 
van informatie uit de 
archieven van 
aanvraagformulieren 
reisdocumenten en 
rijbewijzen van een andere 
gemeente 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

18 Bevoegdheid tot afdracht van 
ontvangen rijksleges ten 
behoeve van reidocumenten, 
rijbewijzen, verklaringen 
omtrent gedrag, 
vreemdelingenloket en 
naturalisatieverzoeken 

Bgm Senior functionaris 
burgerzaken 

 

20 Bevoegdheid tot het 
incidenteel aanwijzen van een 
trouwlocatie op de in het 

Bgm Senior functionaris 
burgerzaken 
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aanwijzingsbesluit genoemde 
datum  

21 Diverse bevoegdheden 
betreffende het beheer van de 
BRP 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

22 Bevoegdheid tot het afnemen 
van een verklaring onder ede 
of verklaring onder eed of 
belofte als bedoeld in artikel 
2.8 Wbrp 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

23 Bevoegdheid tot het 
verstrekken van 
persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2.54 tot en 
met 2.58, 2.61 tot en met 3.23 
Wbrp 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

24 Bevoegdheid tot het doen van 
ambtshalve opname in het 
BRP en de ondertekening van 
correspondentie inzake 
onderzoek adres ten behoeve 
van de gemeentelijke 
basisadministratie als bedoeld 
in artikel 2.20 en 2.21 Wbrp 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

25 Bevoegdheid tot het beslissen 
geen of ten dele gevolg geven 
aan een aangifte en het 
beslissen omtrent het niet 
opnemen als bedoeld in 
artikel 2.60 Wbrp 

Bgm Senior functionaris 
burgerzaken 

 

26 Bevoegdheid tot het beslissen 
tot het wel of niet verstrekken 
van inlichtingen uit de BRP 
ten behoeve van of op 
verzoek van het AMHK als 
bedoeld in de Jeugdwet 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

27 lid 
1 

bevoegdheid tot de afgifte van 
verklaringen, uittreksels en 
inlichtingen uit de 
gemeentelijke 
basisadministratie en uit de 
bevolkingsarchieven, als 
mede het nemen van 
besluiten daaromtrent als 
bedoeld in artikel 3.9 Wbrp  

 Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

27 lid 
2 

Bevoegdheid tot het 
ondertekenen van 
correspondentie betreffende 
het bijhouden van 
bevolkingsstatistieken 

 Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

28 Diverse bevoegdheden 
betreffende de uitvoer van de 
Kieswet 

C Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

29 Bevoegdheid tot het 
legaliseren van een 
handtekening 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken. 

 

30 Bevoegdheid tot het 
waarmerken van een afschrift 
of kopie conform het origineel 

Bgm Functionaris 
KCC/burgerzaken 

 

31 Diverse bevoegdheden 
betreffende de uitvoering van 
de wet op de lijkbezorging 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

Bevoegdheid voor 
wat betreft de 
artikelen 21 en 22 
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van de Wet op de 
Lijkbezorging is 
overgedragen aan 
de Gr Werk en 
Inkomen Lekstroom 
voor zover het 
betreft een 
lijkvinding waarbij 
zich geen 
nabestaanden 
hebben gemeld 
(besluit 
burgemeester van 
20 augustus 2013, 
13.11435). 

34 Bevoegdheid tot uitvoering 
van de verordening op het 
beheer, de inrichting en het 
gebruik van de algemene 
begraafplaatsen van de 
gemeente Lopik 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

35 Bevoegdheid voor wat betreft 
het verlenen van verlof in 
bijzondere omstandigheden 
tot begraven of bijzetten, in 
afwijking van de in de 
verordening aangegeven uren  

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

Enkel de senior 
functionaris 
burgerzaken 

36 Bevoegdheid voor wat betreft 
de beslissing op verzoeken 
om een terrein voor 
verstrooiing van as aan te 
wijzen 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

Enkel de senior 
functionaris 
burgerzaken 

37 Bevoegdheid tot afgifte van 
een grafakte voor een eigen 
graf of reservering van een 
eigen (urnen)graf 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

38  Bevoegdheid tot de afgifte 
van een aankoopnota voor 
het uisluitend recht op een 
(urnen)graf 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

39 Bevoegdheid tot de afgifte 
van een nota grafbedekking 
en onderhoud 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

40 Bevoegdheid tot de afgifte 
van een vergunning voor een 
gedenksteen 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

41 Bevoegdheid tot de afgifte 
van een jaarlijkse nota of 
aankoopnota onderhoud van 
een grafruimte 

Bgm Functionaris 
backoffice 
burgerzaken 

 

42 Bevoegdheid tot het beslissen 
en uitvoering geven aan de 
Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Lopik 

C Functionaris 
Strategie, Beleid en 
Projecten 

 

43 lid 
2 

Bevoegdheid voor het 
zorgdragen voor het 
doorvoeren van wijzigingen in 
het register kinderopvang 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 

 

43 lid 
4 

Bevoegdheid tot het opnemen 
van kindercentra of 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 
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gastouderbureaus in een 
register 

44 lid 
1 

Bevoegdheid tot het verlenen 
en weigeren van een 
tegemoetkoming als bedoeld 
in artikel 7 van de verordening 
Wet kinderopvang gemeente 
Lopik 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 

 

44 lid 
2 

Bevoegdheid tot het 
vaststellen van een 
tegemoetkoming als bedoeld 
in artikel 14, tweede lid van 
de verordening Wet 
kinderopvang gemeente Lopik 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 

 

47 Bevoegdheid tot het 
ondertekenen van 
(routinematige) verzoeken 
van de rijksoverheid op het 
terrein van onderwijs (artikel 
25 LPW). 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 

 

49 Bevoegdheid tot het nemen 
van alle beschikkingen inzake 
het leerlingenvervoer 

C Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 

 

51 lid 
1 

Bevoegdheid tot het sluiten 
van en uitvoering geven aan 
overeenkomsten in het kader 
van de verhuur van 
gemeentelijke 
sportaccommodaties en het 
zwembad 

C Functionaris Sport, 
 
 

 

51 lid 
2 

Bevoegdheid tot het sluiten 
van en uitvoering geven aan 
overeenkomsten in het kader 
van de verhuur van 
wandruimte in de 
gemeentelijke 
sportaccommodaties en het 
zwembad 

C Functionaris Sport, 
 
 

 

52 lid 
8 

De bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten 
in het kader van het 
uitvoeren van de Wmo, 
zijnde het verstrekken van 
voorzieningen 
(maatwerk voorzieningen) 

C of Bgm Functionaris van de 
gemeente Lopik 
werkzaam in het 
BSL 

Conform de 
besluiten van 24 juni 
2014 (14.08113) en 
15 juli 2014 
(14.0944). 
 

Aan de genoemde 
bevoegdheid is de 
voorwaarde 
verboden dat de 
steller van de 
beschikking niet 
de ondertekenaar 
van die 
beschikking mag 
zijn. 

53 Bevoegdheid tot het beslissen 
omtrent een aanvraag om een 
gehandicaptenparkeerkaart 

C Functionaris van de 
gemeente Lopik 
werkzaam in het 
BSL  

 

54  Bevoegdheid tot het geven 
van een opdracht tot 
afhandeling van de aanvraag 

C Beleids Functionaris 
Werk & Inkomen 

 



Let op! Daar waar een  * staat houdt dat in dat er ondermandaat is verleend. Zie voor ondermandaat het overzicht aan het einde 
van hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. 
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voor een saneringskrediet 
aan de kredietbank Utrecht. 

55 Bevoegdheid tot het beslissen 
op een aanvraag in het kader 
van de Regeling 
Tegemoetkoming Zorgkosten 

C Teamleider BSL    

Artikel 
56 

Bevoegdheid tot het verlenen, 
weigeren en/of intrekken van 
een huisvestigingsvergunning  

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat  

Voor wat betreft het 
eigen woningbezit 
van elk van de 
woningbouwverenigi
ngen  
 

Artikel 
57  

Bevoegdheid tot het 
aanleggen en bijhouden van 
een register van 
woningzoekenden 

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat 

Conform hoofdstuk 
2 van de 
Huisvestigingsveror
dening (besluit B&W 
d.d. 21 oktober 
2003) 

Artikel 
58 

Bevoegdheid tot het eisen 
van nadere bewijsstukken ten 
behoeve van de beoordeling 
van een aanvraag tot 
inschrijving als 
woningzoekende  

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat 

Conform hoofdstuk 
2 van de 
Huisvestigingsveror
dening (besluit B&W 
d.d. 21 oktober 
2003) 

Artikel 
59 

Bevoegdheid tot het 
verstrekken en weigeren van 
een bewijs om inschrijving als 
woningzoekende 

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat 

Conform hoofdstuk 
2 van de 
Huisvestigingsveror
dening (besluit B&W 
d.d. 21 oktober 
2003) 

Artikel 
60 

Bevoegdheid tot het 
doorhalen van de inschrijving 
als woningzoekende  

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat 

Conform hoofdstuk 
2 van de 
Huisvestigingsveror
dening (besluit B&W 
d.d. 21 oktober 
2003) 

Artikel 
61 

Bevoegdheid tot het verlenen 
en weigeren van 
medewerking bij het 
verkrijgen van zelfstandige 
woonruimte  

C Bestuur 
woningbouwverenigi
ng De Woningraat 

Conform hoofdstuk 
2 van de 
Huisvestigingsveror
dening (besluit B&W 
d.d. 21 oktober 
2003) 

Artikel 
62 

Bevoegdheid tot het beslissen 
omtrent een aanvraag om een 
urgentieverklaring  

C De voorzitter van de 
Stichting 
Urgentieverlening 
West-Utrecht 

Conform paragraaf 
2.5 van de 
Huisvestigingsveror
dening  

Artikel 
63 

Bevoegdheid tot het 
toekennen, afwijzen en 
intrekken van een aanvraag 
om een starterslening  

C Functionaris 
volkshuisvesting 

Alleen wanneer 
aantoonbaar gebruik 
is gemaakt van een 
tweede lezer. 

Artikel 
64, lid 
1 

Bevoegdheid tot het verlenen 
/ weigeren en intrekken van 
een vergunning op basis van 
de Leegstandwet voor de 
tijdelijke verhuur van te koop 
staande woningen als 
bedoeld in artikel 15 van de 
Leegstandwet. 
 

C Functionaris 
volkshuisvesting. 

Alleen wanneer 
aantoonbaar gebruik 
is gemaakt van een 
tweede lezer. 

Artikel 
64, lid 
2 

Bevoegdheid tot verlenen en 
verlengen van een 
vergunning tot tijdelijke 

C Functionaris 
volkshuisvesting. 

Alleen wanneer 
aantoonbaar gebruik 



Let op! Daar waar een  * staat houdt dat in dat er ondermandaat is verleend. Zie voor ondermandaat het overzicht aan het einde 
van hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. 
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verhuur van leegstaande 
woonruimte voor verhuur / 
renovatie. 

is gemaakt van een 
tweede lezer. 

Artikel 
65 

Bevoegdheid tot het nemen 
van besluiten (positief en 
negatief) in het kader van het 
uitvoeren van de Wmo, zijnde 
het verstrekken van 
voorzieningen (maatwerk 
voorzieningen) 

C De 
toegangsmedewerk
ers en de teamleider 
van het Breed 
Sociaal Loket  

Bij besluit van 24 
juni 2014 (14.08113) 
is het mandaat 
aangaande deze 
werkzaamheden 
aan het college van 
de gemeente 
Nieuwegein per 1 
juli 2014 
ingetrokken. 
 
Het mandaat mag 
slechts uitgeoefend 
worden onder de 
restrictie dat een 
tweede lezer de 
ondertekenaar is 
van de beschikking 
(opsteller mag niet 
de ondertekenaar 
zijn) (14.08113). 

Artikel 
66 

Bevoegdheid tot het nemen 
van besluiten in het kader van 
de Jeugdwet, zijnde het 
verstrekken van 
voorzieningen waarvoor 
beschikkingen (zowel positief 
als negatief) nodig zijn 

C De 
toegangsmedewerk
ers en de teamleider 
van het Breed 
Sociaal Loket 

Het mandaat mag 
slechts uitgeoefend 
worden onder de 
restrictie dat een 
tweede lezer de 
ondertekenaar is 
van de beschikking 
(opsteller mag niet 
de ondertekenaar 
zijn) (14.16976). 

 


