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1. ALGEMENE BEVOEGDHEDEN
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Ondertekenen
1.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren
van correspondentie.

B&W
Burgemeester

2.

Het ondertekenen van routinematige verzoeken en
mededelingen aan overheidsorganen.

B&W
Burgemeester

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers
Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Machtiging

Machtiging

Vertegenwoordiging buiten rechte
3.

4.

Vertegenwoordiging van de gemeente bij alle
buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van artikel
171 van de Gemeentewet, voor zover die
rechtshandelingen aan hem gemandateerd zijn.

Vertegenwoordiging van de gemeente bij een
buitengerechtelijke rechtshandeling op grond van artikel
171 van de Gemeentewet nadat het college heeft besloten
tot het verrichten van de privaatrechtelijke

Burgemeester

Burgemeester

Portefeuillehouders
Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Griffier

Portefeuillehouders
Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Machtiging

Machtiging

Het aangaan aan contracten en het
ondertekenen hiervan zijn twee
verschillende handelingen. Het gaat
hier onder andere om het
ondertekenen van contracten, waarbij
de bevoegdheid tot het aangaan
daarvan elders is gemandateerd aan de
gevolmachtigde.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid is
ook geregeld in de nummers 158 en
159.
Het aangaan aan contracten en het
ondertekenen hiervan zijn twee
verschillende handelingen. Het gaat
hier onder andere om het

rechtshandeling.

ondertekenen van contracten, waarbij
het college heeft besloten tot het
aangaan daarvan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid is
ook geregeld in de nummers 158 en
159.

5.

Het doen van aangifte van strafbare feiten.

B&W
Burgemeester

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Machtiging

Afdoening bezwaarschriften en verzoek om kostenvergoeding
6.

Beslissen op bezwaarschriften, mits het primaire besluit
in mandaat is genomen en degene die het primaire
besluit in mandaat heeft genomen niet degene is die ook
op het bezwaarschrift beslist.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouders

Mandaat

7.

Beslissen op verzoeken om kostenvergoeding verband
houdende met bezwaarschriften genoemd onder 6.
De bevoegdheid tot verdaging van de beslissing op
bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 lid 3 van de
Algemene wet bestuursrecht.

B&W
Burgemeester
B&W
Burgemeester

Portefeuillehouders

Mandaat

Secretaris en Adjunctsecretarissen van de
Commissie
bezwaarschriften

Mandaat

B&W
Burgemeester

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers

8.

Ieder voor zover de zaak tot zijn
portefeuille behoort.
Tenzij naar de oordeel van de
portefeuillehouder de beslissing
moet worden voorgelegd aan het
college.
Ieder voor zover de zaak tot zijn
portefeuille behoort.

Vaststellen verweerschrift in bestuursrechtelijke procedures
9.

Opstellen en vaststellen verweerschrift in het kader van
een procedure op grond van de Algemene wet
bestuursrecht, voor zover deze betrekking hebben op
het werkterrein van de afdeling / het team.

Machtiging
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Indienen bezwaar, voorlopige voorziening en hoger beroep
10.

Het maken van bezwaar, het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening en het instellen van hoger
beroep.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder

Mandaat,
Machtiging

B&W
Burgemeester

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Volmacht

Aansprakelijkstellingen
11.

12.

Aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging
van gemeente-eigendommen en persoonlijk letsel
gemeentepersoneel, inclusief de mededeling omtrent
verschuldigde schadevergoeding, alsmede voeging in
strafrechtelijke procedures.

Beslissen op schadeclaims van derden in de
privaatrechtelijke sfeer, voor zover het gaat om
bedragen van niet meer dan € 25.000,-- (betreft ook
nadeelcompensatie).

Senior Adviseur
Vastgoed

B&W

Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering
Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering

Volmacht

Adviseur
Aansprakelijkheid en
Verzekeringen
Teammanager

Wet openbaarheid van bestuur
13.

Bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover het een
bevoegdheid van het college dan wel de burgemeester
betreft.

B&W
Burgemeester

Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering

Mandaat

Wet hergebruik van overheidsinformatie
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14.

Bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op grond
van de Wet hergebruik van overheidsinformatie
voor zover het een bevoegdheid van het college dan
wel de burgemeester betreft.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
15.
Bevoegdheid tot het aangaan van een overeenkomst of
andere rechtshandeling overeenkomstig artikel 28, lid 3,
AVG.

B&W
Burgemeester

B&W

16.

Bevoegdheid tot het verstrekken van het register op
verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens op basis
van artikel 30, lid 4, AVG.

B&W

17.

Verstrekken van informatie ten behoeve van onderzoek
zoals genoemd in artikel 31 AVG.

B&W

18.

Het doen van een melding van een datalek aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokken(n) op
basis van artikel 33 en 34 AVG.

B&W

19.

Bevoegdheid tot afhandeling van verzoeken c.q. rechten
van de betrokkene, zoals is bepaald in artikelen 15 tot
en met 19 en artikel 21 en 22 AVG.

B&W

Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Griffier
Functionaris
Gegevensbescherming
Privacy & Security Officer

Mandaat

Mandaat
Volmacht

Zie ook nummer 55.

Mandaat
Machtiging

Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering
Functionaris
Gegevensbescherming
Privacy & Security Officer
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Functionaris
Gegevensbescherming
Chief Information Security
Officer (CISO)
Privacy & Security Officer
Adviseur informatie

Machtiging

Directie
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Functionaris
Gegevensbescherming
Privacy & Security Officer
Juristen bij de Afdeling
Interne Advisering

Mandaat

Machtiging

Het college wordt direct
geïnformeerd door de Functionaris
Gegevensbescherming
bij de constatering van het datalek
als het risico op het misbruik van
persoonsgegevens of imagoschade
voor de gemeente Hilversum groot
is.
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Informatieveiligheid
20.

Het uitvoeren van en rapporteren over resultaten van
audits, onderzoeken en/of inspecties door externe
partijen of interne afdelingen in het kader van de beheer
en/of informatieveiligheid op basis van:
 Besluit SUWI;
 Wet BRP;
 Wet BAG;
 Jaarlijkse DigiD audit;
 Archiefverordening gemeente Hilversum 2013;
 Archiefverordening provincie Noord-Holland.

B&W

Directeuren

Mandaat
Machtiging

Bij ernstige afwijkingen met
mogelijke schade voor de gegevens
van inwoners of bedrijven (en
daarmee het imago van Hilversum)
wordt het college direct
geïnformeerd.

Algemene wet bestuursrecht
Toepassen bestuurlijke lus
21.

Bevoegdheid tot het herstellen of laten herstellen van
gebreken in bestreden besluiten op basis van artikel
8:51a en 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht na
hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld dan wel hiertoe
te zijn opgedragen door de bestuursrechter.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouders

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers

Mandaat

Dwangsom bij niet tijdig beslissen
22.

Alle bevoegdheden op grond van paragraaf 4.1.3.2 van
de Algemene wet bestuursrecht (dwangsom bij niet
tijdig beslissen) voor zover deze betrekking hebben op
het werkterrein van de afdeling / het team.
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Aanvragen vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en dergelijk en subsidies.
23.
24.

Aanvragen van vergunningen, ontheffingen,
vrijstellingen en dergelijke voor zover dienstbaar aan de
gemeentelijke taakuitoefening.
Het aanvragen van subsidies voor zover dienstbaar aan
de gemeentelijke taakuitoefening.

B&W

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Machtiging

B&W
Burgemeester

Teammanagers

Mandaat
Machtiging

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Mandaat
Machtiging

B&W
Burgemeester
B&W
Burgemeester
B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging
Mandaat
Machtiging

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W

Machtiging

Klachtenafhandeling
25.
26.
26a.
26b.
26c.

Het afhandelen van klachten over een gedraging van een
medewerker werkzaam op en/of onder
verantwoordelijkheid van de afdeling.
Het afhandelen van klachten over een gedraging van een
teammanager werkzaam op en/of onder
verantwoordelijkheid van de afdeling.
Het afhandelen van klachten over een gedraging van een
directeur of afdelingsmanager.
Het afhandelen van klachten over een gedraging van de
gemeentesecretaris, wethouder of het college.
Het afhandelen van klachten over een gedraging van de
burgemeester.

Burgemeester
Locoburgemeester

Ieder voor zover het – al dan niet in
overwegende mate – de eigen
afdeling betreft.
Ieder voor zover het – al dan niet in
overwegende mate – de eigen
afdeling betreft.
Met uitzondering van klachten over
diens eigen handelen.

Vaststellen modellen voor formulieren
27.

Het vaststellen van modellen voor formulieren als
bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Machtiging

Subsidiecoördinator
Subsidie
28.

Beslissen op subsidieaanvragen en het besluiten tot
vaststellen van subsidies als bedoeld in de
Algemene subsidieverordening Hilversum tot
50.000 Euro.

B&W

Afdelingsmanagers

Mandaat

Conform het collegebesluit van 2
juni 2020.
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29.

Het wijzigen dan wel intrekken van een
subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:48 en 4:50
van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Portefeuillehouders
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

30.

Het wijzigen dan wel intrekken van een
subsidievaststelling als bedoeld in artikel 4:49 van
de Algemene wet bestuursrecht

B&W

Portefeuillehouders
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

31.

Het verrekenen en/of terugvorderen van
onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en
voorschotten als bedoeld in artikel 4:57 en 4:95,
vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Portefeuillehouders
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

32.

Bevoegdheid tot aanmaning als bedoeld in artikel
4:112 van de Algemene wet bestuursrecht bij door
de subsidieontvanger te veel ontvangen en nog niet

B&W

Teammanagers

Mandaat

Ieder voor zover de zaak tot zijn
portefeuille cq afdeling cq team
behoort.
Indien het naar het oordeel van de
afdelings- en/of teammanager
noodzakelijk is, wordt de beslissing
voorgelegd aan de
portefeuillehouder. Indien het naar
het oordeel van de
portefeuillehouder noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
het college.
Ieder voor zover de zaak tot zijn
portefeuille cq afdeling cq team
behoort. Indien het naar het oordeel
van de afdelings- en/ of
teammanager noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
de portefeuillehouder. Indien het
naar het oordeel van de
portefeuillehouder noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
het college.
Ieder voor zover de zaak tot zijn
portefeuille cq afdeling cq team
behoort. Indien het naar het oordeel
van de afdelings- en/ of
teammanager noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
de portefeuillehouder. Indien het
naar het oordeel van de
portefeuillehouder noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
het college.
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terugbetaalde subsidie.
Toezichthouders en legitimatiepassen
33.

34.

Het aanwijzen van de in artikel 5:11 van de Algemene
wet bestuursrecht bedoelde toezichthouders en het
uitgeven van de in artikel 5:12 van de Algemene wet
bestuursrecht bedoeld legitimatiepassen voor het
toezicht op de naleving op grond van de:
- APV;
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Huisvestingswet;
- Wet milieubeheer;
- Wet bodembescherming;
- Wet geluidhinder;
- Woningwet;
- Erfgoedwet;
- Wet ruimtelijke ordening;
- Drank- en Horecawet (en Horecaverordening
Hilversum);
- Wet basisregistratie personen;
- Wet op de kansspelen;
- Winkeltijdenverordening Hilversum;
- Parkeerverordening Hilversum;
- Marktverordening Hilversum.
Het aanwijzen van de in artikel 5:11 van de Algemene
wet bestuursrecht bedoelde toezichthouders voor zover
het de brandveiligheid betreft en het uitgeven van de in
artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde legitimatiepassen voor het toezicht op de
naleving op grond van:
 artikel 6.2 van de APV;
 artikel 3.1 van de Brandbeveiligingsverordening
 artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;
 artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

B&W
Burgemeester

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat
Machtiging

Regionaal Commandant
van de Brandweer Gooi
en Vechtstreek

Mandaat
Machtiging

Van een besluit als bedoeld in
artikel 33 van de Huisvestingswet
wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de Staatscourant.
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35.

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.

B&W

Politiechef eenheid
Midden-Nederland

Machtiging

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of een
last onder dwangsom op grond van artikel 125, tweede
lid van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 5.3
van de Algemene wet bestuursrecht, ter naleving van de
bepalingen in:
 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 de Woningwet;
 de Wet ruimtelijke ordening;
 de Bouwverordening Hilversum;
 de Wet milieubeheer;
 de Erfgoedwet;
 Drank- en Horecawet;
 Horecaverordening;
 de Monumentenverordening Hilversum;
 de Wet bodembescherming;
 de Marktverordening;
 de APV.
Het beslissen tot het opheffen van een last onder
dwangsom, tot het opschorten van de looptijd van de
last onder dwangsom voor bepaalde termijn of tot het
verminderen van de dwangsom als bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht.
Het toe- of afwijzen van een verzoek om handhaving.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Mandaat

Het voeren van correspondentie (waaronder een
waarschuwing, een voornemen, e-mails) omtrent het
opleggen van een last onder dwangsom en een last onder
bestuursdwang, als bedoeld onder nummer 36.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers Handhaving

Handhaving
36.

37.

38.
39.

Machtiging
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40.

41.
42.
43.

44.

45.

Bevoegdheid tot
 het invorderen van de dwangsom;
 toe- of afwijzen van een verzoek omtrent
invordering van de dwangsom door een
belanghebbende
als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Beslissen tot het toepassen van bestuursdwang in geval
van spoed, ter naleving van de wetten als bedoeld onder
nummer 36.
Het verlengen van de begunstigingstermijn van de last
onder bestuursdwang of de last onder dwangsom, als
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Bevoegdheid tot
 het aanwijzen van personen als bedoeld in artikel
5:27, eerste lid;
 het 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, tweede lid,
van de Algemene wet bestuursrecht, indien het college
het bestuursorgaan is dat bestuursdwang toepast.
Bevoegdheid tot:
 het vaststellen van de hoogte van en de inning van
de verschuldigde kosten bij het toepassen van
bestuursdwang;
 het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen
zich daarin of daarop bevindt;
 het meevoeren en opslaan van zaken en overige
bevoegdheden daarmee samenhangend in het kader
van de toepassing van bestuursdwang;
 het verkopen, overdragen of vernietigen van in het
kader van bestuursdwang meegevoerde en
opgeslagen zaken,
als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
De bevoegdheid om degene die als eigenaar van een
gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, dan

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

Burgemeester

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester
B&W

Mandaat
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46.

47.

48.

wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan
treffen van voorzieningen, te verplichten tot het binnen
een door het bevoegd gezag te bepalen termijn treffen
van voorzieningen overeenkomstig en onder de
voorwaarden zoals genoemd in artikel 13 Woningwet.
Deze bevoegdheid wordt verleend voor zover met dit
besluit, geen besluit tot oplegging van een last onder
bestuursdwang of oplegging van een last onder
dwangsom, gericht op naleving van het eerstgenoemde
besluit wordt genomen.
De bevoegdheid om degene die als eigenaar van een
gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, dan
wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan
treffen van voorzieningen, te verplichten tot het binnen
een door het bevoegd gezag te bepalen termijn treffen
van voorzieningen overeenkomstig en onder de
voorwaarden zoals genoemd in artikel 13 Woningwet.
Deze bevoegdheid wordt verleend voor zover
gelijktijdig met dit besluit, een besluit tot oplegging van
een last onder bestuursdwang of oplegging van een last
onder dwangsom, gericht op naleving van het
eerstgenoemde besluit wordt genomen.
De bevoegdheid om degene die als eigenaar van een
gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, dan
wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan
treffen van voorzieningen, te verplichten tot het binnen
een door het bevoegd gezag te bepalen termijn treffen
van voorzieningen overeenkomstig en onder de
voorwaarden zoals genoemd in artikel 13 Woningwet.
Deze bevoegdheid wordt verleend voor zover
gelijktijdig met dit besluit, een besluit tot het toepassen
van bestuursdwang in geval van spoed, ter naleving van
de wetten als bedoeld onder nummer 36 wordt genomen
of in geval oplegging van een last onder dwangsom
in geval van urgentie zoals genoemd in nummer 48.
Beslissen tot oplegging van een last onder dwangsom in

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerkers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers

Mandaat
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49.

urgente gevallen, ter naleving van artikel 1a, 1b en 13
Woningwet.
De bevoegdheid te besluiten dat niet aan de zorgplicht
en/of niet aan de voorschriften betreffende het bouwen,
de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik en/of
het slopen voldaan wordt zoals verwoord in artikel 1a en
1b Woningwet inclusief te nemen maatregelen of na te
laten handelen om deze overtreding van de
zorgplicht/voorschriften te beëindigen.

Burgemeester
B&W
Burgemeester

Teammanagers
Medewerkers
Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

Privaatrechtelijke rechtshandelingen
50.

51.

52.

Besluiten tot inkoop van goederen en diensten en het
geven van opdracht tot het uitvoeren van werken en het
aangaan van een overeenkomst daartoe (waaronder
ondertekening), waarbij de waarde van de opdracht de
budgetbevoegdheid van de gemandateerde niet te boven
gaat en voor zover liggend op het werkterrein van de
afdeling / het team / de gemandateerde / de
gevolmachtigde en met uitzondering van inhuur en
uitlening van personeel (zie nummers 51, 52 en 53).

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Projectleiders
Accountmanager van
team Vastgoed
Ambtelijk opdrachtgever
Griffier

Besluiten tot inkoop van goederen en diensten en het
geven van opdracht tot het uitvoeren van werken en het
aangaan van een overeenkomst daartoe (waaronder
ondertekening), namens een andere gemeente, indien
deze gemeente daartoe volmacht en machtiging heeft
verstrekt aan het college en de burgemeester, voor zover
liggend op het werkterrein van de afdeling / het team /
de gemandateerde / de gevolmachtigde.
Besluiten tot inhuur en uitlening van personeel
betreffende de functie van afdelingsmanager.

B&W

Directeur
Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W

Directeur

Mandaat
Volmacht

Mandaat
Volmacht
Machtiging

Mandaat
Volmacht

De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.
Betreft inkoop namens andere
gemeente

De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
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de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.

53.

Besluiten tot inhuur en uitlening van personeel
betreffende de functie van teammanager.

B&W

Directeur
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

Team Financiën en Control,
Afdeling Interne Advisering toetst
en accordeert de aanvraag.
De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.

54.

55.

Besluiten tot inhuur en uitlening van personeel anders
dan genoemd onder nummers 52 en 53, waarbij de
waarde daarvan de budgetbevoegdheid van de
gemandateerde niet te boven gaat en voor zover liggend
op het werkterrein van de afdeling.

Besluiten tot andere privaatrechtelijke rechtshandelingen

B&W

Directeur
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

Team Financiën en Control,
Afdeling Interne Advisering toetst
en accordeert de aanvraag.
De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.

B&W

Directeuren

Volmacht

Team Financiën en Control,
Afdeling Interne Advisering toetst
en accordeert de aanvraag.
De ondertekening van de
13

dan genoemd onder nummer 50, voor zover daarbij
gemeentelijke middelen worden aangewend, waarbij de
waarde daarvan de budgetbevoegdheid van de
gemandateerd niet te boven gaat en voor zover liggend
op het werkterrein van de afdeling / het team en
verwerkersovereenkomsten,
geheimhoudingsverklaringen en stuiting van de
verjaring.
56.

57.

Het beheren en in gebruik geven van (ruimten in)
gemeentelijke gebouwen of andere bij de gemeente in
beheer zijnde accommodaties.

Het afsluiten en prolongeren van bestaande
verzekeringsovereenkomsten en het ondertekenen van
deze overeenkomsten.

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Griffier

B&W

B&W
Burgemeester

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanager

Adviseur
Aansprakelijkheid en
Verzekeringen

Mandaat

Mandaat

Volmacht
Machtiging

overeenkomsten is geregeld onder
nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.
De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.
De ondertekening van de
overeenkomsten is geregeld in
onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid
vindt plaats met inachtneming van
de relevante gemeentelijke
beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling
Budgethouderschap.

Financiële zaken
58.

Het aangaan van verplichtingen ten laste van de posten
van de begroting van de betreffende afdeling, zulks tot
het niveau van de door gedeputeerde staten
goedgekeurde, dan wel laatstelijk goedgekeurde

B&W

Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Projectleider

Volmacht

Zie budgethoudersregeling /
schema
budgethouderbevoegdheden voor
nadere precisering van de
14

59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.

66.

begroting doch met inachtneming van het bepaalde in
artikel 208 van de Gemeentewet, alsmede ondertekening
van correspondentie te dier zake.
Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot één
jaar.
Het aangaan van geldleningen met een looptijd van één
jaar en langer, onder de voorwaarde dat van elke
opneming van geldlening in de eerstvolgende
collegevergadering mededeling wordt gedaan.
Ondertekening van de contracten of andere documenten
die voor de uitvoering van de onder nummer 59 en 60
genoemde besluiten noodzakelijk zijn.
Het uitzetten van overtollige geldmiddelen voor een
looptijd tot één jaar.
Het uitzetten van overtollige geldmiddelen voor een
looptijd van één jaar en langer, onder de voorwaarde dat
van elke uitzetting van overtollige geldmiddelen in de
eerstvolgende collegevergadering mededeling wordt
gedaan.
Ondertekening van de contracten of andere documenten
die voor de uitvoering onder nummers 62 en 63
genoemde besluiten noodzakelijk zijn.
Het verrichten van alle rechtshandelingen die benodigd
zijn om:
 door middel van een elektronisch
bankierenapplicatie inzicht te krijgen in het verloop
van het saldo op de tussenrekening
NL43BNGH286701510;
 het valutaire debet- of creditsaldo van de
tussenrekening NL43BNGH286701510 aan het eind
van iedere (werk)dag over te kunnen boeken naar
een door de Staat te beheren rekening bij de Bank;
 de intradaglimiet voor de tussenrekening
NL43BNGH286701510 vast te stellen dan wel te
wijzigen.
Wijzigen van de tussenrekening bij de BNG voor het

Griffier
B&W

bevoegdheden.

Portefeuillehouder
Financiën
Portefeuillehouder
Financiën

Volmacht

Burgemeester

Concerncontroller

Machtiging

B&W

Portefeuillehouder
Financiën
Portefeuillehouder
Financiën

Volmacht

Burgemeester

Concerncontroller

Machtiging

B&W
Burgemeester

Staat der Nederlanden

Volmacht

Teammanager

Volmacht

B&W

B&W

B&W

Volmacht

Volmacht
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67.
68.

69.

overmaken van overtollige middelen van en naar de
schatkist en tot wijziging van de intradaglimiet, alsmede
het toekennen van bevoegdheden voor het
internetbankieren met de schatkistrekening.
Wijzigen van de toekenning van de bevoegdheden als
bedoeld in nummer 66.
De bevoegdheid om de door de raad bij het vaststellen
van de begroting geautoriseerde investeringen, vrij te
geven, mits ze tot één van de volgende vier categorieën
behoren:
- Investeringen op basis van het Gemeentelijke
Rioleringsplan;
- Investeringen op basis van het Handboek Openbare
Ruimte;
- Investeringen in het wagenpark;
- Investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering.
De bevoegdheid om de door de raad bij het vaststellen
van de begroting geautoriseerde investeringen inzake
speelvoorzieningen vrij te geven.

Burgemeester

Bevoegdheid tot het verstrekken van informatie (voor
derden) aan onze Minister en het CBS op basis van BBV
en/of de Regeling vaststelling taakvelden en
verstrekking informatie voor derden, waaronder de
verstrekking van verdelingsmatrices, overzichten van
de balansstanden, inclusief het (af)geven van een
verklaring met betrekking tot de vereiste kwaliteit van
deze informatie.

Senior Adviseur
Administratie
B&W
Burgemeester
B&W
Burgemeester

Directeuren
Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

Betreft de inhoudelijk
verantwoordelijke wethouder.

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

Betreft de inhoudelijk
verantwoordelijke wethouder.

B&W

Afdelingsmanager
Interne Advisering

Mandaat
Machtiging

Finance
70.

HRM
71.

Bevoegdheid tot het verstrekken van informatie (voor
derden) aan onze Minister en het CBS op basis van BBV

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Mandaat
Volmacht

Nummers 71 tot en met 123, zijn
conform het collegebesluit de dato
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72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

en/of de Regeling vaststelling taakvelden en
verstrekking informatie voor derden, waaronder de
verstrekking van verdelingsmatrices, overzichten van de
balansstanden, inclusief het (af)geven van een verklaring
met betrekking tot de vereiste kwaliteit van deze
informatie.
Bevoegdheid tot het verstrekken van informatie (voor
derden) aan onze Minister en het CBS op basis van BBV
en/of de Regeling vaststelling taakvelden en
verstrekking informatie voor derden, waaronder de
verstrekking van verdelingsmatrices, overzichten van de
balansstanden, inclusief het (af)geven van een verklaring
met betrekking tot de vereiste kwaliteit van deze
informatie.
De beslissing tot, en het aangaan en verlengen van een
arbeidsovereenkomst door de gemeente, voor de functies
van teammanager, inclusief primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
De beslissing tot, en het aangaan en verlengen van een
arbeidsovereenkomst door de gemeente, voor de functies
beneden die van teammanager, inclusief primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
De beslissing tot, en het aangaan en verlengen van een
stageovereenkomst of werkervaringsovereenkomst door
de gemeente, ten behoeve van de eigen afdeling/ het
eigen team.
Het toekennen van een (tussentijdse) salarisverhoging of
salarisverlaging door de gemeente inzake de functies van
HR & organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever en
afdelingsmanager.
Het toekennen van een (tussentijdse) salarisverhoging of
salarisverlaging door de gemeente inzake de functies van
teammanager, bij een positief advies van HR.
Het toekennen van een (tussentijdse) salarisverhoging of
salarisverlaging door de gemeente inzake de functies
beneden die van teammanager, bij een positief advies

24 maart 2020 opgenomen in dit
register.

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris
Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Gemeentesecretaris

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Volmacht
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79.
80.
81.

82.
83.

84.

85.

86.

87.

van HR.
Het toekennen van toelagen en vergoedingen inzake de
functies van HR & organisatiestrateeg, ambtelijk
opdrachtgever en afdelingsmanager.
Het toekennen van toelagen en vergoedingen inzake de
functies van teammanager.
Het toekennen van toelagen en vergoedingen inzake de
functies beneden die van teammanager.
Bij overwerkvergoedingen dient de betreffende
teammanager eerst de gewerkte overuren te bevestigen,
voordat de afdelingsmanager overgaat tot goedkeuring.
Het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur en
werktijden, inzake de functies van directeur en
concerncontroller.
Het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur en
werktijden, inzake de functies van HR &
organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever en
afdelingsmanager, bij een positief advies van HR.
Het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur en
werktijden, inzake functies van teammanager en
beneden die van teammanager, bij een positief advies
van HR.
Toekennen van verlofaanvragen, niet zijnde reguliere
vakantie-aanvragen, inzake de functies van HR &
organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever en
afdelingsmanager.
Toekennen van verlofaanvragen, niet zijnde reguliere
vakantie-aanvragen, inzake de functie van teammanager.
Bij toekennen van onbetaald verlof ten behoeve van de
activiteiten zoals bedoeld in de artikelen 7:643 BW en
6.18 Cao (politiek verlof), is eerst een positief advies
van HR vereist.
Toekennen van verlofaanvragen, niet zijnde reguliere
vakantie-aanvragen, inzake de functies beneden die van

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester
B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht
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teammanager.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.

Bij toekennen van onbetaald verlof ten behoeve van de
activiteiten zoals bedoeld in de artikelen 7:643 BW en
6.18 Cao (politiek verlof), is eerst een positief advies
van HR vereist.
Uitbreiding van de arbeidsomvang naar 40-urige
werkweek, inzake de functies van gemeentesecretaris,
directie en concerncontroller, bij een positief advies van
HR.
Uitbreiding van de arbeidsomvang naar 40-urige
werkweek, inzake alle functies beneden die van
gemeentesecretaris, directie en concerncontroller, bij een
positief advies van HR.
Verlenen van verlof op basis van de voormalige
verlofspaarmogelijkheid zoals bedoeld in Bijlage 5B
Cao Gemeenten inzake de functies van HR &
organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever en
afdelingsmanager.
Verlenen van verlof op basis van de voormalige
verlofspaarmogelijkheid zoals bedoeld in Bijlage 5B
Cao Gemeenten inzake de functies van teammanager.
Verlenen van verlof op basis van de voormalige
verlofspaarmogelijkheid zoals bedoeld in Bijlage 5B
Cao Gemeenten inzake de functies beneden die van
teammanager.
Besluiten over deelname en beëindiging inzake
gemeentelijke levensloopregeling zoals bedoeld in
Bijlage 6 Cao Gemeenten ten aanzien van de functies
van HR & organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever
en afdelingsmanager.
Besluiten over deelname en beëindiging inzake
gemeentelijke levensloopregeling zoals bedoeld in
Bijlage 6 Cao Gemeenten ten aanzien van de functies
van teammanager.
Besluiten over deelname en beëindiging inzake

B&W
Burgemeester

Portefeuillehouder

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W

Gemeentesecretaris

Mandaat

B&W

Directeuren

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers

Mandaat
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96.

97.

98.

gemeentelijke levensloopregeling zoals bedoeld in
Bijlage 6 Cao Gemeenten ten aanzien van de functies
beneden die van teammanager.
Inzake de functies HR & organisatiestrateeg, ambtelijk
opdrachtgever en afdelingsmanager:
 Het opschorten, stopzetten of verminderen van het
loon tijdens ziekte conform artikel 7:629 BW
(hieronder valt ook samenloop met een ZW- en
WIA-uitkering).
 Het doorbetalen van het volledige loon en
salaristoelagen na de periode van 26 weken, indien
een medewerker een terminale ziekte heeft.
 Toekennen van een extra uitkering ivm
arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, zoals
bedoeld in artikel 7.3 Cao Gemeenten.
 Het vrijstellen van de medewerker naar aanleiding
van het geneeskundig onderzoek.
Inzake de functies van teammanager, bij een positief
advies van HR:
 Het opschorten, stopzetten of verminderen van het
loon tijdens ziekte conform artikel 7:629 BW
(hieronder valt ook samenloop met een ZW- en
WIA-uitkering).
 Het doorbetalen van het volledige loon en
salaristoelagen na de periode van 26 weken, indien
een medewerker een terminale ziekte heeft.
 Toekennen van een extra uitkering ivm
arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, zoals
bedoeld in artikel 7.3 Cao Gemeenten.
 Het vrijstellen van de medewerker naar aanleiding
van het geneeskundig onderzoek.
Inzake de functies beneden die van teammanager, bij een
positief advies van HR:
 Het opschorten, stopzetten of verminderen van het
loon tijdens ziekte conform artikel 7:629 BW
(hieronder valt ook samenloop met een ZW- en
WIA-uitkering).

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht
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99.

100.

101.

102.

103.
104.
105.

Het doorbetalen van het volledige loon en
salaristoelagen na de periode van 26 weken, indien
een medewerker een terminale ziekte heeft.
 Toekennen van een extra uitkering ivm
arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, zoals
bedoeld in artikel 7.3 Cao Gemeenten.
 Het vrijstellen van de medewerker naar aanleiding
van het geneeskundig onderzoek.
Goedkeuring van individuele verzoeken inzake
studiefaciliteiten op basis van de
studiefaciliteitenregeling in het personeelshandboek,
inzake de functies van directeur en concerncontroller.
Goedkeuring van individuele verzoeken inzake
studiefaciliteiten op basis van de
studiefaciliteitenregeling in het personeelshandboek,
inzake de functies van HR & organisatiestrateeg,
ambtelijk opdrachtgever en afdelingsmanager, bij een
positief advies van HR.
Goedkeuring van individuele verzoeken inzake
studiefaciliteiten op basis van de
studiefaciliteitenregeling in het personeelshandboek,
inzake de functies van teammanager, bij een positief
advies van HR.
Goedkeuring van individuele verzoeken inzake
studiefaciliteiten op basis van de
studiefaciliteitenregeling in het personeelshandboek,
inzake de functies beneden die van teammanager, bij een
positief advies van HR.
Beslissen inzake het Van-werk-naar-werk-traject en
beslissen tot het aangaan en (tussentijds) beëindigen van
het VWNW-contract.
Het schorsen van de medewerkers als ordemaatregel, ten
aanzien van alle functies beneden die van
gemeentesecretaris, directie en concerncontroller.
Inzake alle functies beneden die van gemeentesecretaris,
directeur en concerncontroller:

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Teammanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Mandaat
Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht
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- ontslag op staande voet
Inzake de functies van HR & organisatiestrateeg,
ambtelijk opdrachtgever en afdelingsmanager:
- het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
- indienen verzoek bij ontslagcommissie
- indienen verzoek bij UWV
- indienen ontbindingsverzoek bij kantonrechter
- opzegging tijdens proeftijd
- aanzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- tussentijdse opzegging bij arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd
- sluiten vaststellingsovereenkomst en onderhandeling
inzake vergoedingen
- ontslag op grond van bijlage 5D Cao Gemeenten

106.

Alsook toekennen van uitkeringen bij ontslag en
besluiten over vervolgprocedures.
Deze beslissingen gaan in samenspraak met jurist HR
(rechtspositie).
Inzake de functies van teammanager:
- het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
- indienen verzoek bij ontslagcommissie
- indienen verzoek bij UWV
- indienen ontbindingsverzoek bij kantonrechter
- opzegging tijdens proeftijd
- aanzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- tussentijdse opzegging bij arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd
- sluiten vaststellingsovereenkomst en onderhandeling
inzake vergoedingen
- ontslag op grond van bijlage 5D Cao Gemeenten

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

Alsook toekennen van uitkeringen bij ontslag en
besluiten over vervolgprocedures.
Deze beslissingen gaan in samenspraak met jurist HR
(rechtspositie).
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107.

108.

109.

110.

Inzake de functies beneden die van teammanager:
- het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
- indienen verzoek bij ontslagcommissie
- indienen verzoek bij UWV
- indienen ontbindingsverzoek bij kantonrechter
- opzegging tijdens proeftijd
- aanzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- tussentijdse opzegging bij arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd
- sluiten vaststellingsovereenkomst en onderhandeling
inzake vergoedingen
- ontslag op grond van bijlage 5D Cao Gemeenten
Alsook toekennen van uitkeringen bij ontslag en
besluiten over vervolgprocedures.
Deze beslissingen gaan in samenspraak met jurist HR
(rechtspositie).
Afzien van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd inzake
de functies van HR & organisatiestrateeg, ambtelijk
opdrachtgever en afdelingsmanager.
Afzien van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd inzake
de functies van teammanager en beneden die van
teammanager.
Indienen van een verweerschrift in
(ambtenaren)procedures bij (gerechtelijke) instanties, in
het kader van bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige
voorziening, met uitzondering van procedures
betreffende de directeuren zelf.

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Mandaat

Indien het primair besluit door de portefeuillehouder
Personeel en Organisatie is genomen, wordt de
portefeuillehouder geïnformeerd.
Indiening geschiedt na advies van jurist HR
(rechtspositie).
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111.

112.

113.
114.
115.

116.
117.

Indienen van een verweerschrift in
(ambtenaren)procedures bij (gerechtelijke) instanties, in
het kader van bezwaar, beroep en voorlopige
voorziening, met uitzondering van procedures
betreffende de afdelingsmanagers zelf, tenzij de directie
of de portefeuillehouder Personeel en Organisatie het
primaire besluit heeft genomen.
Indiening geschiedt na advies van jurist HR
(rechtspositie).
Instellen van (hoger) beroep tegen uitspraken in
personeel gerelateerde gerechtelijke procedures en het
instellen van bezwaar en beroep tegen uitspraken van het
UWV, na instemming van de portefeuillehouder
Personeel en Organisatie en met uitzondering van
bezwaar en beroep tegen uitspraken betreffende de
directeuren zelf.
Instellen geschiedt na advies van jurist HR
(rechtspositie).
Vertegenwoordiging van de gemeente in
civielrechtelijke procedures betreffende het personeel,
procedures bij het UWV en CAO ontslagcommissie.
Toestaan nevenwerkzaamheden op grond van het
personeelshandboek inzake functies van directeur en
concerncontroller.
Toestaan nevenwerkzaamheden op grond van het
personeelshandboek inzake functies van HR &
organisatiestrateeg, ambtelijk opdrachtgever en
afdelingsmanager, bij een positief advies van HR.
Toestaan nevenwerkzaamheden op grond van het
personeelshandboek inzake functies van teammanager,
bij een positief advies van HR.
Toestaan nevenwerkzaamheden op grond van het
personeelshandboek inzake functies beneden die van
teammanager, bij een positief advies van HR.

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Directeuren

Mandaat

Burgemeester

Juristen HRM

Machtiging

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Teammanagers

Volmacht
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118.
119.

120.
121.

122.

Uitvoering geven aan hoofdstuk 11 Cao Gemeenten, met
uitzondering van artikel 11.4 Cao Gemeenten, inzake de
functies van directeur en concerncontroller.
Uitvoering geven aan hoofdstuk 11 Cao Gemeenten, met
uitzondering van artikel 11.4 Cao Gemeenten, inzake de
functies van HR & organisatiestrateeg, ambtelijk
opdrachtgever en afdelingsmanager, na positief advies
van HR.
Uitvoering geven aan hoofdstuk 11 Cao Gemeenten, met
uitzondering van artikel 11.4 Cao Gemeenten, inzake de
functies van teammanager, na positief advies van HR.
Uitvoering geven aan hoofdstuk 11 Cao Gemeenten, met
uitzondering van artikel 11.4 Cao Gemeenten, inzake de
functies beneden die van teammanager, na positief
advies van HR.
Voor zover hierboven in de nummers 71 t/m 121 van dit
bevoegdhedenregister niet genoemd, wordt ondervangen
in de volgende bepaling:

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

B&W
Burgemeester

Directeuren

Volmacht

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers

Volmacht

B&W
Burgemeester

Teammanagers

Volmacht

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Volmacht

Het vertegenwoordigen van de gemeente in individuele
gevallen voor alle functies beneden die van
gemeentesecretaris, directie en concerncontroller, bij het
aangaan, wijzigen, beëindigen van
arbeidsovereenkomsten in het kader van de volgende
wetten:
- Burgerlijk Wetboek (Boek 7 afdeling 10);
- Buitengewoonbesluit arbeidsverhoudingen;
- Arbeidstijdenwet;
- Wet arbeidsmarkt in balans;
- Wet arbeid en zorg;
- Wet flexibel werken;
- Arbeidsomstandighedenwet;
- Ziektewet;
- Ambtenarenwet 2017;
- Cao Gemeenten; en
- Personeelshandboek.
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123.

De bevoegdheid van de gemeente als werkgever om op
onderdelen van de Cao Gemeenten en het
personeelshandboek, nadere regels/ kader of een Sociaal
Plan vast te stellen, blijft voorbehouden aan het college.
Voor zover hierboven in de nummers 71 t/m 121 van dit
bevoegdhedenregister niet genoemd, wordt ondervangen
in de volgende bepaling:

B&W
Burgemeester

Gemeentesecretaris

Mandaat

Alle besluiten tot het aangaan, wijzigen, beëindigen van
arbeidsovereenkomsten voor alle functies beneden die
van gemeentesecretaris, directie en concerncontroller, in
het kader van de volgende wetten:
- Burgerlijk Wetboek (Boek 7 afdeling 10);
- Buitengewoonbesluit arbeidsverhoudingen;
- Arbeidstijdenwet;
- Wet arbeidsmarkt in balans;
- Wet arbeid en zorg;
- Wet flexibel werken;
- Arbeidsomstandighedenwet;
- Ziektewet;
- Ambtenarenwet 2017;
- Cao Gemeenten; en
- Personeelshandboek.
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Fiscaal
124.
Het doen van BTW-aangifte voor de gemeente bij de
belastingdienst en voorts het verrichten van al datgene
wat ter uitvoering van de betreffende regelgeving nodig
is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

125.

Het doen van aangifte BTW-compensatiefonds bij de
belastingdienst (Heerlen) en voorts het verrichten van al
datgene wat ter uitvoering van de betreffende
regelgeving nodig is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

126.

Het doen van aangifte vennootschapsbelasting bij de
belastingdienst en voorts het verrichten van al datgene
wat ter uitvoering van de betreffende regelgeving nodig
is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

127.

128.

129.

Het doen van aangifte eindheffing Werkkostenregeling
(onderdeel van aangifte loonheffing) bij de
belastingdienst en voorts het verrichten van al datgene
wat ter uitvoering van de betreffende regelgeving nodig
is.
Het doen van aangifte dividendbelasting bij de
belastingdienst en voorts het verrichten van al datgene
wat ter uitvoering van de betreffende regelgeving nodig
is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

Het doen van aangifte verhuurdersheffing bij de
belastingdienst en voorts het verrichten van al datgene
wat ter uitvoering van de betreffende regelgeving nodig
is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

(Onder)machtigen om de
medewerker binnen het werkveld
fiscale advisering aangifte in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerker binnen het werkveld
fiscale advisering aangifte in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerkers binnen het werkveld
fiscale advisering aangifte in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om externe
belastingadviseur aangifte VPB in
te laten dienen namens de gemeente
is eveneens toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerker binnen het werkveld
fiscale advisering aangifte in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerker binnen het werkveld
fiscale advisering aangifte in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerkers binnen het werkveld
fiscale advisering opgave in te laten
dienen namens de gemeente is
toegestaan.
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130.

Het doen van opgave van aan derden uitbetaalde
bedragen (IB 47) bij de belastingdienst en voorts het
verrichten van al datgene wat ter uitvoering van de
betreffende regelgeving nodig is.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

131.

Het indienen van bezwaarschriften voor de activiteiten
genoemd onder 105 tot en met 108.

B&W

Teammanager

Mandaat en
machtiging

(Onder)machtigen om de
medewerkers binnen het werkveld
fiscale advisering opgave in te laten
dienen namens de gemeente is
toegestaan.
(Onder)machtigen om de
medewerkers binnen het werkveld
fiscale advisering bezwaar in te
laten dienen namens de gemeente is
toegestaan. (Onder)machtigen om
externe belastingadviseur bezwaar
in te laten dienen namens de
gemeente is eveneens toegestaan.
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2. AFDELING BELEID & ONTWIKKELING
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Geluidbelasting en sanering
132.

Opstellen en indienen van een verzoek tot verhoging
van toelaatbare geluidbelasting
 in een zone rond een industrieterrein;
 in zone langs wegen;
 in zone langs spoorwegen,
als bedoeld in het Besluit geluidhinder.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanager

Machtiging

133.

Bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van een
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting conform artikel 110a (met
uitzondering van de gevallen zoals genoemd in lid
7) en artikel 110b lid 1 van de Wet geluidhinder,
ten behoeve van de verlening van een
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of onder 3°
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
van het bestemmingsplan wordt afgeweken.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanager

Mandaat

134.

Het melden van saneringsgevallen aan de Minister van
IenM en het toezenden van het programma van
maatregelen aan de inspecteur als bedoeld in de Wet
geluidhinder.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanager

Machtiging

Subsidies en leningen (stedelijke ontwikkeling)
135.
136.

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening
Duurzaamheidslening / Stimuleringslening gemeente
Hilversum.
Het verlenen en vaststellen van subsidies als bedoeld in
artikel 2 en 6 van de Subsidieregeling Gevelherstelfonds

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager B&O

Mandaat
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137.

Hilversum.
Het nemen van besluiten met betrekking tot subsidies als
bedoeld in de Subsidieverordening restauratie
gemeentelijke monumenten in Hilversum.

B&W

Portefeuillehouder
Afdelingsmanager B&O
Teammanager

Mandaat

Wet ruimtelijke ordening
138.

Het verrichten van feitelijke en voorbereidingshandelingen en tot het nemen van procedurele besluiten
met betrekking tot de uitvoering van de Wet ruimtelijke
ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

B&W

Medewerkers
Team Ruimtelijke
kwaliteit

Mandaat
Volmacht
Machtiging

B&W

Medewerkers
Team Ruimtelijke
kwaliteit

Mandaat
Volmacht
Machtiging

B&W

Portefeuillehouder
Ruimtelijke
Ordening

Mandaat

B&W

--

B&W

Directeur GGD Gooi en
Vechtstreek

Planschade
139.

140.

141.

Bevoegdheden uit de Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in planschade 2009, met
uitzondering van de bevoegdheden in artikel 6, derde lid
van de genoemde verordening.
Het beslissen op een ingediend verzoek tot wraking van
één of meer adviseurs als bedoeld in artikel 6, derde lid
van de Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade 2009.
Als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 7,
tweede lid van de Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade 2009 worden
aangewezen de Senior Beleidsmedewerkers RO en de
Senior Adviseur RO van het team Ruimtelijke kwaliteit
van de Afdeling B&O.

Tenzij naar zijn oordeel de
beslissing moet worden voorgelegd
aan het college.

--

Kinderopvang
142.

 Bevoegdheid tot het besluiten op en weigeren,
afwijzen, wijzigen en beëindigen van, een aanvraag
tot registratie van kindercentra, gastouderbureaus,
gastouders en peuterspeelzalen.

(ondermandaat mogelijk)

Mandaat

De mandaatverlening strekt zich
niet uit tot behandeling van c.q.
beslissen op bezwaar of enig ander
rechtsmiddel dat wordt ingesteld
tegen een besluit dat in mandaat is
30

 Bevoegdheid tot het registreren van kindercentra,
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen, en
het muteren in het LRKP.

genomen.
Zie Mandaat- en machtigingsbesluit
GGD Gooi en Vechtstreek waartoe
het college de dato 11 oktober 2016
besloten heeft.

 Bevoegdheid tot het besluiten tot het doorvoeren van
wijzigingen in, of verwijdering op verzoek, uit het
LRKP en het muteren in het LRKP.
 het publiceren van de verwijdering van een
kinderopvangvoorziening, niet zijnde een voorziening
voor gastouderopvang, of een peuterspeelzaal uit het
LRKP in een lokaal verspreid huis-aan-huisblad.
143.

144.

145.

Bevoegdheid tot besluiten in het kader van de lichte
handhaving binnen de Wet kinderopvang, inclusief
besluiten om niet over te gaan tot (verdere) handhaving.
Onder lichte handhaving wordt het nemen van
aanwijzingsbesluiten verstaan. Inclusief de bevoegdheid
tot het ondertekenen van brieven en beschikkingen
aangaande de uitvoering van deze bevoegdheden.

B&W

Directeur GGD Gooi en
Vechtstreek

Het opleggen van een bestuurlijke boete of een last
onder dwangsom, beide inclusief de bevoegdheid tot het
(besluiten tot) invordering daarvan, of een last onder
bestuursdwang op grond van de Wet kinderopvang en
respectievelijk titel 5.4, titel 5.3 en afdeling 4.4.4. van
de Algemene wet bestuursrecht.
Voeren van correspondentie omtrent het opleggen van
een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom of
een last onder bestuursdwang in het kader van de
naleving van de Wet kinderopvang

B&W

Portefeuillehouder

B&W

Medewerker Handhaving
Kinderopvang

Mandaat

De mandaatverlening strekt zich
niet uit tot behandeling van c.q.
beslissen op bezwaar of enig ander
rechtsmiddel dat wordt ingesteld
tegen een besluit dat in mandaat is
genomen.

Mandaat

Tenzij naar zijn oordeel de
beslissing moet worden voorgelegd
aan het college.

(ondermandaat mogelijk)
Medewerker Handhaving
Kinderopvang

Machtiging
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Jeugd
146.

De bevoegdheid om op grond van artikel 6.1.2 vijfde lid
van de Jeugdwet te bepalen dat een voorziening op het
gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij
een pleegouder op vrijwillige basis nodig is en kan
worden verleend, mits aan de overige voorwaarden die
de wet daarvoor stelt kan worden voldaan. Deze
bevoegdheid omvat mede het verrichten van alle
handelingen die noodzakelijk zijn om deze beslissing te
kunnen effectueren, waaronder in ieder geval begrepen
het indienen van een verzoek aan de kinderrechter als
bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet en het zorg
dragen voor een instemmende verklaring van een
gekwalificeerde gedragswetenschapper als bedoeld in
artikel 6.1.2 zesde lid Jeugdwet.

B&W

De Jeugd- &
Gezinsbeschermers te
Haarlem.

Mandaat
Machtiging

Leger des Heils
William Schrikker
Stichting Gezinsvormen
Briedis jeugdbeschermers

Op de eerste werkdag na de
uitoefening van het mandaat,
informeert
de
gecertificeerde
instelling
telefonisch
de
uitvoeringsdienst Sociaal domein
van de gemeente Hilversum over de
uitoefening van het mandaat en
treedt vervolgens in overleg met
deze uitvoeringsdienst over het
vervolg.
De gecertificeerde instelling stemt
schriftelijk in met het mandaat- en
machtigingsbesluit.

Welzijn
147.

Bevoegdheid tot benoeming van gemeentelijke
lijkschouwer(s), als bedoeld in artikel 4 van de Wet op
de lijkbezorging.

B&W

Directeur publieke
gezondheid van de GGD
Regio Gooi en
Vechtstreek

Mandaat

B&W

Teammanagers

Mandaat
Volmacht

B&W

Afdelingsmanager
Teammanager

Ondertekeningsmandaat

B&W

Afdelingsmanager

Mandaat

Het college wordt steeds
geïnformeerd wanneer van de
bevoegdheid gebruik is gemaakt en
wie is benoemd tot gemeentelijke
Lijkschouwer.

Onderwijs
148.
149.
150.

Het beslissen omtrent medegebruik en verhuur van
schoollokalen, zoals bedoeld in de Verordening
voorziening huisvesting onderwijs Hilversum.
Ondertekening van stukken uitgaande van de
Verordening voorziening huisvesting onderwijs
Hilversum.
Uitoefening van de in de Verordening materiële
financiële gelijkstelling Hilversum opgenomen

32

151.

152.

153.

154.

bevoegdheden.
Besluiten tot het om niet in eigendom overdragen van
gebouw en/of terrein aan het bevoegd gezag van een
school, indien de gemeente de voorziening in de
huisvesting van een niet door de gemeente in stand
gehouden school tot stand heeft gebracht. Een en ander
conform relevante wetgeving, zoals artikel 103 lid 2
WPO, artikel 76n lid 2 WVO en artikel 101 lid 2 WEC.
Besluiten om een (school)gebouw en terrein in bruikleen
te geven aan het bevoegd gezag van een school indien de
voorziening in de huisvesting niet voldoet aan de eisen
voor eigendomsoverdracht. Een en ander conform
relevante wetgeving, zoals artikel 103 lid 3 WPO, artikel
76n lid 3 WVO en artikel 101 lid 3 WEC.
Bevoegdheid tot het verklaren in een gezamenlijke akte
met het bevoegd gezag van een school dat eigenaar is
van het gebouw en terrein, het bevoegd gezag blijvend
heeft opgehouden dan wel blijvend zal ophouden het
gebouw of terrein of een voor eigendomsoverdracht
vatbaar gedeelte daarvan voor de school te gebruiken.
Een en ander conform relevante wetgeving, zoals artikel
110 WPO lid 1, artikel 76u lid 1 WVO en artikel 108 lid
1 WEC.
Bevoegdheid tot het verklaren in een gezamenlijke akte
met het bevoegd gezag van een school dat eigenaar is
van het schoolgebouw waarin partijen verklaren dat een
gedeelte van het gebouw dat niet voor
eigendomsoverdracht vatbaar is, blijvend niet meer voor
het onderwijs nodig zal zijn. Een en ander conform
relevante wetgeving, zoals artikel 110 WPO lid 5, artikel
76u lid 5 WVO en artikel 108 lid 5 WEC.

B&W

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

B&W

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

B&W

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

De vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het passeren van de
notariële akte is geregeld onder
nummer 159.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid is ook geregeld onder
nummer 3 en 4.
De ondertekening van de
overeenkomst is geregeld onder
nummer 3 en 4.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het ondertekenen
van de akte is geregeld onder
nummer 158.
De
vertegenwoordigingsbevoegdheid is
ook geregeld onder nummer 3 en 4.

B&W

Portefeuillehouder
Afdelingsmanagers

Mandaat
Volmacht

De vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het ondertekenen
van de akte is geregeld onder
nummer 158.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid is ook geregeld onder
nummer 3 en 4.
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Verkeer
155.

Het aanstellen van verkeersregelaars en
verkeersbrigadiers als bedoeld in artikel 82 RVV, op
grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW).

Burgemeester

Medewerkers met
verkeerskundige taken
van de afdeling Beleid en
Ontwikkeling

Mandaat
Machtiging

156.

Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel
15 Wegenverkeerswet ten aanzien van wegen in de
gemeente Hilversum die niet onder het beheer van het
Rijk, de Provincie of Waterschap vallen.

B&W

Portefeuillehouder
Verkeer

Mandaat

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

Gemeentelijke monumenten
157.

De bevoegdheid tot het doen, (doen) versturen en
ondertekenen van de kennisgeving van het voornemen
van de aanwijzing van een monument aan de eigenaar,
conform de Monumentenverordening Hilversum.
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Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Volmacht overeenkomsten en vertegenwoordiging
158.

159.

Bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de gemeente
bij het ondertekenen van (voorlopige) overeenkomsten
betreffende het aanvaarden, kopen, ruilen, vervreemden,
bezwaren, leveren en (ver)huren van onroerende zaken
nadat ter zake bestuurlijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden.

Burgemeester

Bevoegdheid tot
 vertegenwoordiging van de gemeente bij het
passeren van notariële akten betreffende het
aanvaarden, kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren
en leveren van onroerende zaken, zulks voor de
overeengekomen koopsom en voorts onder al
zodanige bedingen en voorwaarden als met de
wederpartij overeengekomen;
 de koopsom tegen kwijting te betalen dan wel te
ontvangen, huren en lasten te verrekenen, de ter
voorgeschreven zake nodige akten en stukken te
doen opmaken, te verlijden en te tekenen,
woonplaats te kiezen en verder al datgene te
verrichten wat de gevolmachtigde raadzaam zal
oordelen, een en ander met de macht van substitutie.

Burgemeester

Teammanager
Afdelingsmanager

Machtiging

Vertegenwoordigingsbevoegdheid
is ook geregeld in de nummers 3 en
4.

Machtiging

Vertegenwoordigingsbevoegdheid
is ook geregeld in de nummers 3 en
4.

Juridisch medewerkers
Team Projecten van de
Afdeling B&O
Teammanager
Afdelingsmanager
Juridisch medewerkers
Team Projecten van de
Afdeling B&O

Openbare orde en veiligheid
160.

Bevoegdheid tot het verrichten van de volgende
handelingen:
 ingeval van kindermishandeling of een ernstig

Burgemeester

Hulpofficier van
Justitie (belast met
de uitvoering van

Machtiging
Mandaat
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161.

vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel
of niet opleggen van een huisverbod overleg te
plegen met Veilig Thuis;
 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;
 Het meedelen van het huisverbod en de
consequentie van het niet naleven, aan de
huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de
aangewezen instantie voor advies (Veilig Thuis), de
hulpverlening, de evt. betrokken gecertificeerde
instelling en de Raad voor de Kinderbescherming
(in geval van kindermishandeling of een vermoeden
daarvan).
 het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand
voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de
eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor
de duur van de behandeling van het verzoek om een
voorlopige voorziening bij de rechtbank,
als bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod.
Het ontvangen van informatie als bedoeld in het project
Bestuurlijke Informatie Justitiabelen.

het huisverbod)

Burgemeester

P. Defferding en als
plaatsvervanger J.J. de
Jong, beide werkzaam bij
de Afdeling Beleid en
ontwikkeling

Machtiging

B&W

Portefeuillehouder Sport

Mandaat

B&W

Portefeuillehouder Sport

Machtiging

De aansluitvoorwaarden voor het
project Bestuurlijke Informatie
Justitiabelen worden strikt
nageleefd.

Sport
162.
163.

Bevoegdheid tot het vaststellen (per geval) van het
tarief voor het gebruik van een sportaccommodatie
bij grote evenementen buiten de sportsfeer.
Bevoegdheid om de standaard indexmatige
verhoging en daarmee de (geïndexeerde) tarieven
(bij ongewijzigd beleid) voor gemeentelijke
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sportaccommodaties vast te stellen.
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4. AFDELING INTERNE DIENSTVERLENING
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
164.

Alle bevoegdheden op grond van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken (Wkpb).

B&W

Teammanager

Mandaat
Machtiging

Voorwaarden:
 jaarlijks wordt verslag gedaan
van de wijze waarop van de
bevoegdheid gebruik is
gemaakt;
 geschillen verband houdend
met deze bevoegdheden zijn
niet gemandateerd en dienen
aan het college te worden
voorgelegd.

Mandaat

Geschillen verband houdend met
deze bevoegdheden zijn niet
gemandateerd.

Medewerker Gegevens –
2, binnen het werkveld
van de Wkpb

Wet op de basisregistratie adressen en gebouwen
165.

Alle taken en bevoegdheden op grond van de Wet
op de basisregistratie adressen en gebouwen
(BAG).

B&W

Teammanager
Medewerker Gegevens 1,
2, 3 en 4 binnen het
werkveld van de BAG

Huisnummering
166.

167.

Het toekennen van een huisnummer aan een object
of een te onderscheiden deel daarvan, als bedoeld in
de Verordening Adresnaamgeving en – nummering,
Hilversum 2016.

B&W

Teammanager

Mandaat

Het stellen van nadere technische uitvoeringsvoorschriften voor de wijze van nummeren en voor

B&W

Medewerker Gegevens 1,
2 en 3, binnen het
werkveld van de BAG
Teammanager

Mandaat
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168.

het aanbrengen van nummerborden als bedoeld in
de Verordening Adresnaamgeving en –nummering,
Hilversum 2016.
Bevoegdheid tot vaststelling van de gemeentelijke
geometrie op grond van IM-GEO standaarden en de
wet op de Basisregistratie adressen en gebouwen en
inwinnen, registreren en verstrekken van
gemeentelijke geometrie op grond van de wet op de
Basisregistratie adressen en gebouwen.

B&W

Medewerker Gegevens 2
en 3 binnen het werkveld
van de BAG
Teammanager

Mandaat

Medewerkers binnen het
werkveld van GEO

Wet basisregistratie grootschalige topografie
169.

Bevoegdheid om in te stemmen met de plaats, het
tijdstip, en de wijze van uitvoering van
werkzaamheden in verband met de registratie van
de grootschalige topografie, conform de wet
Basisregistratie Grootschalige Topografie

B&W

Teammanager

Mandaat

Medewerkers binnen het
werkveld Geo-informatie

Wet basisregistratie ondergrond
170.

Bevoegdheid om in te stemmen met de plaats, het
tijdstip, en de wijze van uitvoering van
werkzaamheden in verband met de basisregistratie
ondergrond

B&W

Teammanager

Mandaat

Coördinator Geoinformatie
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5. AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort
bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Streekarchief
171.
172.
173.

174.

Het afsluiten van overeenkomsten van
inbewaringneming van archiefbescheiden op grond van
de geldende Instructie voor de gemeentearchivaris.
Het opstellen en wijzigen van het bezoekersreglement
voor het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, als bedoeld
in het Besluit informatiebeheer.
Het aanvaarden van schenkingen van archief- en
documentatiebescheiden, onder de volgende
voorwaarden:
 uit de schenking mag geen verplichting voortvloeien
waarvan de (financiële) gevolgen niet duidelijk of
niet afgedekt zijn;
 met de schenkingen mogen geen commerciële
belangen gediend zijn;
 er mag noch direct noch indirect een
afhankelijkheidsrelatie van de gemeente ten
opzichte van de schenker ontstaan;
 de aard, vorm en doel van de schenking mogen niet
in strijd zijn met het gemeentebeleid.
Bevoegdheid tot de inkoop van goederen en diensten en
tot het verrichten van andere privaatrechtelijke
rechtshandelingen, waarbij gemeentelijke middelen
worden aangewend, ten behoeve van het beheer van het
Streekarchief, voor zover de waarde van de opdracht
niet hoger is dan € 10.000,--.

B&W
burgemeester

Gemeentearchivaris

Mandaat
Volmacht

B&W

Gemeentearchivaris

Mandaat

B&W

Gemeentearchivaris

Machtiging

B&W

Gemeentearchivaris

Mandaat
Volmacht
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Nederlanderschap en vreemdelingen
175. Ondertekening van correspondentie inzake
nationaliteitsaangelegenheden en het adviseren van de
Minister van Justitie met betrekking tot
naturalisatieverzoeken.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren,

Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken.
176.

177.

Bevoegdheid 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;
 het in afschrift aan de Minister van Justitie
verzenden van: optieverklaringen,
waarheidsverklaringen, gegevens betreffende
toelating en bevestiging van de verkrijging van het
Nederlanderschap;
 het archiveren van de optieverklaringen en de
daarbij behorende documenten, alsmede afschriften
van bevestigingen gedurende tenminste twaalf jaar
na bekendmaking,
als bedoeld in het Besluit verkrijging en verlies
Nederlanderschap en de Rijkswet op het
Nederlanderschap.
Het houden van onderzoeksprocedures ten behoeve van
afgifte van een vreemdelingenpas en een
vluchtelingenpas, als bedoeld in de Paspoortwet en
Vreemdelingenwet 2000.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren,

Mandaat
Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken.
Voor het archiveren:
alle hierboven genoemde
medewerkers en alle
medewerkers van het
KCC.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren,

Machtiging

Medewerkers
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Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
178.

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.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
coördinatoren en de
ambtenaren van de
burgerlijke stand
Hilversum (met
uitzondering van de KCCmedewerkers).

Mandaat

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken.
179.

Bevoegdheid tot:
 legalisatie van handtekeningen;
 afgeven van bewijzen van Nederlanderschap.

180.

Het afgeven van bewijzen van in leven zijn (attesta de
vita).

Burgemeester

--

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren,
Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC,
van de Afdeling
Publiekszaken.
Ambtenaren van de
burgerlijke stand,

Machtiging

Mandaat
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181.

Het uitreiken van Koninklijke Besluiten tot verkrijging
van het Nederlanderschap en tot het uitreiken van
Optiebevestigingen voor het Nederlanderschap in
bijzondere omstandigheden.

Burgemeester

werkzaam op de afdeling
Publiekszaken van de
gemeente Hilversum.
Ambtenaren van de
burgerlijke stand van
Hilversum

Machtiging

Verklaring omtrent gedrag
182.

Inname, verificatie en verzenden van aanvragen inzake
verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in de Wet
justitiële gegevens.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Paspoorten en rijbewijzen
183.

Het in ontvangst nemen van aanvragen, het beslissen op
de aanvraag en/of het uitreiken van reisdocumenten
(paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) als
bedoeld in de Paspoortwet.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.
Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling

Machtiging

Bevoegdheden zoals genoemd bij
nummer 184 mogen niet worden
uitgeoefend door degene die een
bevoegdheid zoals genoemd bij
nummer 183 uitoefent.

43

184.

185.

186.

Bevoegdheid tot het uitvoeren van de Paspoortwet voor
wat betreft de volgende zaken:
 het bestellen van waardedocumenten;
 het in ontvangst nemen van waardedocumenten en
het tekenen voor ontvangst;
 het innemen van waardedocumenten;
 het beheer van waardedocumenten.

Burgemeester

Bevoegdheid tot:
 de afgifte van rijbewijzen, als bedoeld in de
Wegenverkeerswet;
 het uitvoeren van taken ingevolge de
Wegenverkeerswet met betrekking tot ontzeggingen,
vervallenverklaringen en ongeldigverklaringen van
rijbewijzen.

Burgemeester

Het aannemen en doorsturen van verzoeken tot
omwisseling van buitenlandse rijbewijzen.

Burgemeester

Publiekszaken binnen het
werkveld van de
Paspoortwet.
Coördinatoren
Medewerkers
Beleidsuitvoering II en
Medewerkers Publiek I
van de afdeling
Publiekszaken en alle
medewerkers van het KCC
binnen het werkveld
Burgerzaken aangaande
uitvoering Paspoortwet.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Bevoegdheden zoals genoemd bij
nummer 183 mogen niet worden
uitgeoefend door degene die een
bevoegdheid zoals genoemd bij
nummer 184 uitoefent.

Mandaat

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering II van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Burgerzaken en alle
medewerkers van het KCC
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187.

188.

189.

Het geven van inlichtingen uit het Centrale Register
Rijbewijzen en Bromfietscertificaten van de Rijksdienst
voor het wegverkeer.

Burgemeester

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 gemeenten.

Burgemeester

Afdracht van ontvangen rijksleges ten behoeve van
reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent
gedrag, vreemdelingenloket en naturalisatieverzoeken.

Burgemeester

van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers.
Medewerkers
Beleidsuitvoering I van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Burgerzaken en alle
medewerkers van het KCC
van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Medewerkers
Team Administratiehuis
van de Afdeling Interne
Dienstverlening

Machtiging
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Reglement Burgerlijke Stand
190.

191.
192.

193.

194.

195.

Het op verzoek benoemen tot onbezoldigd buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand van een
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van
een andere gemeente, voor een in het benoemingsbesluit
genoemde dag of periode, als bedoeld in het Reglement
Burgerlijke Stand Hilversum 2018.
Schorsing of ontslag van een (buitengewoon) ambtenaar
van de burgerlijke stand, als bedoeld in het Reglement
Burgerlijke Stand Hilversum 2018.
Het op verzoek benoemen tot onbezoldigd buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand van een persoon, voor
een in het benoemingsbesluit genoemde dag of periode,
als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand
Hilversum 2018.
Het benoemen van ambtenaren van de burgerlijke stand,
voor de periode van de aanstelling of voor een in het
besluit bepaalde periode, als bedoeld in het Reglement
Burgerlijke Stand Hilversum 2018.
Het benoemen van bezoldigde buitengewone ambtenaren
van de burgerlijke stand, voor de periode van de
aanstelling of voor een in het benoemingsbesluit
bepaalde periode, als bedoeld in het Reglement
Burgerlijke Stand Hilversum 2018.
Het incidenteel aanwijzen van een trouwlocatie op de in
het aanwijzingsbesluit genoemde datum, als bedoeld in
het Reglement Burgerlijke Stand 2018.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

Wet basisregistratie personen (Wet Brp)
196.
197.

Het voeren van het beheer van de basisregistratie
personen en de archiefregisters en het nemen van
besluiten daaromtrent.
Het bijhouden van de basisregistratie personen en het

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager,

Mandaat
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nemen van besluiten daaromtrent.

Teammanagers,
Coördinatoren.
Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.

198.

199.

Ondertekening van correspondentie inzake onderzoek
adres ten behoeve van de gemeentelijke basisregistratie
personen.

Afgifte van verklaringen, uittreksels en inlichtingen uit
de basisregistratie personen en uit de
bevolkingsarchieven, alsmede het nemen van besluiten
daaromtrent.

B&W

B&W

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.
Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Mandaat

Mandaat

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
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200.

201.

Het ondertekenen van correspondentie betreffende het
bijhouden van bevolkingsstatistieken.

Het nemen van besluiten op verzoeken om
geheimhouding van persoonsgegevens als bedoeld in de
Wet Brp.

B&W

B&W

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.
Medewerkers
Beleidsuitvoering I en II
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Mandaat

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
202.

Het afnemen van een verklaring onder eed.

B&W

203.

Aanvulling en/of wijziging van de persoonslijst als
bedoeld in de Wet brp.

B&W

Ambtenaren van de
burgerlijke stand
werkzaam bij de Afdeling
Publiekszaken van de
gemeente Hilversum
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Machtiging

Mandaat

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
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KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager
Teammanagers

204.

Bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete
conform artikel 4.17 Wet BRP.

B&W

Mandaat

205.

De bevoegdheid ambtenaren als bedoeld in artikel 2.8 lid 2
onder e van de Wet BRP aan te wijzen, dan wel die
aanwijzing in te trekken

B&W

Afdelingsmanager

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Mandaat
Machtiging

Kieswet
206.

207.

Het registreren van de kiesgerechtigdheid van
ingezetenen en het ondertekenen van correspondentie
daaromtrent

Bevoegdheid tot uitvoering van de Kieswet voor wat
betreft:
 het betaalbaarstellen van gelden voor het gebruik
van stemlokalen, niet zijnde gemeenteeigendommen;
 de benoeming van voorzitters, leden en
plaatsvervangende leden van stembureau’s en het
ondertekenen van correspondentie daaromtrent;
 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.

B&W

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Mandaat
Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Burgerzaken.
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208.

209.

Bevoegdheid tot uitvoering van de Kieswet voor wat
betreft:
 de ondertekening van openbare kennisgevingen;
 het kennisgeven aan belanghebbenden van
uitsluiting van kiesrecht;
 het in ontvangst nemen van verzoeken van politieke
groeperingen in verband met registratie van de naam
van de politieke groepering;
 het afgeven en ondertekenen van verklaringen van
bevoegdheid tot deelnemen aan de stemming (bij
het inleveren van de kandidatenlijsten);
 het in ontvangst nemen van de kandidatenlijsten;
 het overbrengen van de in ontvangst genomen
processen-verbaal naar de voorzitter van het
hoofdstembureau;
 de ondertekening van processen-verbaal van
vernietiging na zittingnemen van de
vertegenwoordigende lichamen;

Bevoegdheid tot uitvoering van de Kieswet voor wat
betreft:
 het in ontvangst nemen en ondertekenen van
verklaringen van ondersteuning als bedoeld in
artikel H4 van de Kieswet;
 het uitreiken van nieuwe stempassen;
 het afhandelen van verzoeken om in een stembureau
naar keuze, dan wel bij volmacht te mogen stemmen
(afgifte kiezerspassen en volmachtbewijzen).

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Mandaat
Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Burgerzaken.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren.

Mandaat
Machtiging

Medewerkers
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Burgerzaken en
alle medewerkers van het
KCC van de Afdeling
Publiekszaken.
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Wet op de lijkbezorging
210.

Bevoegdheid tot uitvoering van de Wet op de
lijkbezorging voor wat betreft:
 het verlenen van vergunning tot uitstel van begraven
of cremeren;
 het afgeven van een laissez-passer voor stoffelijke
overschotten;
 het verlenen van verlof tot ontleden van een
stoffelijk overschot;
 het verlenen van verlof tot opgraven en verwijderen
en/of vervoeren van lijken.

Burgemeester

Afdelingsmanager,
Teammanagers en de
ambtenaren van de
burgerlijke stand van
Hilversum, met
uitzondering van de
medewerkers KCC van de
Afdeling Publiekszaken

Mandaat

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren,
medewerkers KCC van het
Team Klantcontactcentrum en medewerkers
Team Backoffice
Publiekszaken van de
Afdeling Publiekszaken
Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren en
medewerkers Team
Klantcontact-centrum

Mandaat

Afdelingsmanager,
Teammanagers

Mandaat

Parkeren en verkeer
211.

Bevoegdheid tot het verlenen en wijzigen van een
parkeervergunning als bedoeld in de Parkeerverordening
Hilversum en de Nadere Regels Parkeervergunningen.

B&W

212.

Bevoegdheid tot
 het verlenen van een ontheffing om enig ander
voorwerp niet zijnde een motorvoertuig op een
parkeerapparatuurplaats en een
vergunninghouderplaats te laten staan;
 het verlenen van een ontheffing van het verbod te
parkeren op een vergunninghouderplaats,
als bedoeld in de Parkeerverordening Hilversum en de
Nadere Regels Parkeervergunningen.
Bevoegdheid tot
 het afwijzen en intrekken van een
parkeervergunning als bedoeld in de

B&W

213.

B&W

Voorwaarde: afstemming met het
Team Advies en Ondersteuning van
de Afdeling Publiekszaken en/of
medewerker beheer en onderhoud
parkeerplaatsen/vastgoed en
installaties van de Afdeling
Openbare ruimte
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214.

Parkeerverordening Hilversum en de Nadere Regels
Parkeervergunningen.
Bevoegdheid tot
 het verlenen en wijzigen van een ontheffing als
bedoeld in de Beleidsregels ontheffingen
verkeersregeling kernwinkelgebied.

B&W

 het afwijzen en intrekken van een ontheffing als
bedoeld in de Beleidsregels ontheffingen
verkeersregeling kernwinkelgebied.
215.

216.

Afdelingsmanager,
Teammanagers,
Coördinatoren en
medewerkers KCC van het
Team klantContactcentrum

Mandaat

Afdelingsmanager,
Teammanagers

Bevoegdheid tot de uitvoering van de regeling
Gehandicaptenparkeerplaatsen en het nemen van de
hiervoor benodigde verkeersbesluiten (artikel 12
BABW)

B&W

Het beslissen op een verzoek tot ontheffing van de
verboden genoemd in artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (o.a. ontheffing
verkeerstekens op borden).

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

Advisering door Vliegende Brigade,
afdeling Openbare Ruimte en
verkeersadviseur Politie Eenheid
Midden-Nederland.
Indien nodig wordt advies gevraagd
aan afdeling Sociaal Plein, team
SD2.

Mandaat

Waar nodig wordt advies
ingewonnen bij Vliegende Brigade,
afdeling Openbare Ruimte en
verkeersadviseur Politie Eenheid
Midden-Nederland.

Medewerkers
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanager
Teammanagers
Medewerkers
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
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Omgevingsrecht
217.

218.

219.

220.

221.

222.

Beslissen op een aanvraag om een (tijdelijke)
omgevingsvergunning, met uitzondering van het
verlenen van een omgevingsvergunning voor een
activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, maar
in overeenstemming met een goede ruimtelijke
onderbouwing, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub
a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Het ondertekenen van het besluit van het college op een
aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, maar
in overeenstemming met een goede ruimtelijke
onderbouwing, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub
a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van de
toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht voor een tijdelijke activiteit waarvan de
uitvoering als gevolg van een ongewone omstandigheid
op korte termijn nodig is.
Beslissen op een aanvraag om een (tijdelijke)
omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is
met het bestemmingsplan in de in artikel 4 van het
Besluit omgevingsrecht aangewezen gevallen, onder
toepassing van de “Beleidsregels voor een afwijking van
een bestemmingsplan”.
Bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van
een omgevingsvergunning zoals genoemd in artikel 2.33
lid 1 onder sub e en lid 2 onder sub a, b, c en g van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Bevoegdheid om te besluiten op grond van de artikel 4:5
van de Algemene wet bestuursrecht, om een aanvraag
van een (tijdelijke) omgevingsvergunning niet te
behandelen.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Ondertekeningsmandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Medewerker van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Backoffice publiekszaken.

Mandaat
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223.

224.
225.

Bevoegdheid tot het verlengen van de termijn zoals
genoemd in artikel 3.9, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, conform het tweede lid
van dat artikel, met ten hoogste 6 weken.
Stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening.
Bevoegdheid inzake welstandsadvisering met
betrekking tot bouwaanvragen die voldoen aan de
sneltoetscriteria in gebieden met regulier en in gebieden
met bijzonder welstandsniveau.

B&W

B&W

Medewerker van de
afdeling Publiekszaken
binnen het werkveld
Backoffice publiekszaken.
Afdelingsmanager
Teammanagers
Medewerkers secretariaat
van de Commissie voor
welstand en monumenten.

Mandaat

Ingeval van bijzonderheden wordt
de Teammanager om advies
gevraagd.

Mandaat

Diverse wetten op het gebied van bouwen en wonen
226.

227.
228.

229.
230.

231.

Beslissen omtrent het verlenen van vrijstelling als
bedoeld in artikel 352 van de Bouwverordening 1968
(verbod gebruik bouwwerken, open erven en terreinen in
afwijking van bestemming) of krachtens het
Bouwbesluit.
Beslissen op aanvragen om vergunning tot
woonruimteonttrekking, als bedoeld in de
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek.
Beslissen op verzoeken om toekenning van urgentie als
bedoeld in de Huisvestingsverordening Gooi en
Vechtstreek.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat

B&W

Mandaat

Beslissen op verzoeken om toekenning van (herhuisvestings)urgentie als bedoeld in artikel 2.1, derde lid van
de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek.
Ondertekening van de besluiten onder nummer 228
genoemd.

B&W

Gedelegeerde voor
volkshuisvesting van de
Regio Gooi en
Vechtstreek
Portefeuillehouder

Mandaat

Bevoegdheid tot het besluiten om toepassing te geven
aan artikel 6.2 van de Huisvestingsverordening
(hardheidsclausule).

B&W

Hoofd van het
intergemeentelijk bureau
van de Algemene dienst
van de Regio Gooi en
Vechtstreek
Portefeuillehouder

B&W

Mandaat

Mandaat

Tenzij naar zijn oordeel de
beslissing moet worden voorgelegd
aan het college.
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232.

233.
234.

235.

Bevoegdheid om gedurende een bezwaar- of
beroepsprocedure, te besluiten tot intrekking, wijziging
of vervanging van het bestreden besluit weigering
urgentie woonruimte (artikel 2.1 van de
Huisvestingsverordening).
Beslissen op het verzoek om ontheffing voor het maken
van geluidhinder als bedoeld in het Bouwbesluit 2012.
Bevoegdheid tot het accepteren, het verzoeken tot
aanvullen, het meedelen van niet volledigheid, het
stellen voorwaarden, het accepteren van gelijkwaardige
oplossing aangaande sloopmeldingen (artikel 1.26
Bouwbesluit 2012) en gebruiksmeldingen (artikel 1.18
Bouwbesluit 2012).
Bevoegdheid tot het beslissen op aanvraag en
ondertekenen van vergunningen op basis van de
Leegstandswet.

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Mandaat
Volmacht

B&W

Medewerker
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.

Mandaat
Machtiging

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

Wet milieubeheer
236.

237.

Bevoegdheid tot het beslissen:
 omtrent het opleggen van een maatwerkvoorschrift
als bedoeld in de Wet milieubeheer;
 op meldingen ingevolge de Wet milieubeheer;
 op het voeren van schadevergoedingsprocedures als
bedoeld in de Wet milieubeheer;
 op een verzoek tot toepassen van het
gelijkwaardigheidsbeginsel als bedoeld in de Wet
milieubeheer.
Het beslissen op een verzoek om ontheffing voor het
zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een
inrichting te verbranden, als bedoeld in de Wet
milieubeheer.
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Algemene plaatselijke verordening (APV)
238.
239.

Het verstrekken van een bewijs van ontvangst met
betrekking tot een kennisgeving van betogingen op
openbare plaatsen als bedoeld in de APV.
Het beslissen op aanvragen om ontheffing om als
straatartiest overlast te veroorzaken, als bedoeld in de
APV.

Burgemeester

Afdelingsmanagers

Mandaat

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice

Mandaat

240.

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het
plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de
weg in strijd met de publieke functie daarvan, als
bedoeld in de APV.

B&W

241.

Het beslissen op de aanvraag om een uitwegvergunning
als bedoeld in de APV.

B&W

242.

Bevoegdheid tot het verbieden van:
 het plaatsen van uitstallingen en losse
reclameborden bij winkels naar aanleiding van een
melding;
 het plaatsen van objecten op de weg naar aanleiding
van een melding, als bedoeld in de APV.

B&W

De burgemeester wordt per geval zo
spoedig mogelijk geïnformeerd.

Mandaat

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.
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243.

Bevoegdheid
 te beslissen op aanvragen om een vergunning voor
het organiseren van evenement;
 tot het verbieden van een meldingsplichtig klein
evenement,
als bedoeld in de APV.

Burgemeester

244.

Het instellen van een rookverbod in bossen, op heide- of
veengronden binnen een afstand van dertig meter
daarvan gedurende een bepaalde periode als bedoeld in
de APV.
Het beslissen op aanvragen om ontheffing van het
verbod op het bezigen van vuurwerk op een door het
college aangewezen plaats, als bedoeld in de APV.
Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het
exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of
escortebedrijf, of voor het als thuiswerker te werken, als
bedoeld in de APV.
Het beslissen op een verzoek om ontheffing van
sluitingstijden voor een seksinrichting als bedoeld in de
APV.
Bevoegdheid tot:
 het beslissen op een aanvraag om ontheffing als
bedoeld in artikel 4.1.1, eerste lid (geluidhinder);
 het vaststellen van collectieve festiviteitendagen als
bedoeld in artikel 4.8.2, eerste en vijfde lid;
 het beslissen op een aanvraag om ontheffing als
bedoeld in artikel 4.8.5, vierde lid (onversterkte
muziek);
 het beslissen dat technische voorzieningen in de
inrichting moeten worden aangebracht en/of dat
bepaalde gedragsregels in acht moeten worden
genomen als bedoeld in artikel 4.8.5, derde lid, van
de APV.

B&W

245.
246.

247.
248.

publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Regionaal Commandant
van de Brandweer Gooi en
Vechtstreek

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.
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249.

Het verbieden van een incidentele festiviteit als bedoeld
in de APV.

B&W

250.

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning als
bedoeld de APV (rooivergunning).

B&W

251.

Het beslissen op een aanvraag om vergunningen voor
het direct vellen als bedoeld in de APV.

B&W

252.

Het opleggen van een herplant- of
instandhoudingsplicht als bedoeld in de APV

B&W

253.

Het opleggen van een financiële bijdrage gebaseerd op
de herplantwaarde, indien niet ter plaatse kan worden
herplant, als bedoeld in de APV.

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
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254.

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het
inzamelen van geld of goederen als bedoeld in de APV.

B&W

255.

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het
innemen van een (promotionele) standplaats of
(promotionele) uitstalling op de weg als bedoeld in de
APV en het beslissen op aanvragen tot verlenging van
hiervoor reeds verleende vergunningen.

B&W

256.

Het beslissen om aanvragen om een ontheffing voor het
aanbieden of verspreiden van geschreven of gedrukte
stukken of afbeeldingen, als bedoeld in de APV.

B&W

257.

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het
houden van een snuffelmarkt, als bedoeld in de APV.

Burgemeester

258.

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor het
aanleggen, stoken of hebben van vuur, als bedoeld in de

B&W

III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Medewerker
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Regionaal Commandant
van de Brandweer Gooi en

de portefeuillehouder.

Mandaat

Mandaat

Mandaat

Mandaat

Mandaat
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259.

260.

APV, anders dan het verbranden van afvalstoffen buiten
een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Het beslissen op een verzoek om ontheffing van de in
afdeling 1 hoofdstuk 5 van de
APV gestelde verboden (parkeerexcessen).

Vechtstreek
B&W

Bevoegdheid tot het beslissen een hond gevaarlijk of
hinderlijk te achten en het opleggen van een gebod als
bedoeld in artikel 2.4.18 van de APV, inclusief de
bevoegdheid tot het aankondigen van een voornemen
tot het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang.

B&W

261.

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het
uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf als bedoeld
in de Drank- en Horecawet.

Burgemeester

262.

Het wijzigen van een vergunning voor het uitoefenen
van een horeca- of slijtersbedrijf als bedoeld in de
Drank- en Horecawet

Burgemeester

263.

Het schorsen van een vergunning voor het uitoefenen
van een horeca- of slijtersbedrijf als bedoeld in de

Burgemeester

Afdelingsmanager
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering II en III
van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Publiekszaken.
Afdelingsmanagers

Mandaat

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanager

Mandaat

Waar nodig wordt advies
ingewonnen bij Vliegende Brigade,
afdeling Openbare Ruimte en
verkeersadviseur Politie Eenheid
Midden-Nederland.

Mandaat

Horeca
NB. Het intrekken van de
vergunning ligt bij de
portefeuillehouder en dat is in dit
geval de burgemeester, dus er is
geen mandaat nodig.

Mandaat

Mandaat
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264.
265.

Drank- en Horecawet.
Het tijdelijk ontzeggen van de bevoegdheid zwakalcoholische drank te verkopen als bedoeld in artikel 19a
van de Drank- en Horecawet.
Bevoegdheid om in de ontvangstbevestiging van de
aanvraag tot wijziging van het aanhangsel als bedoeld in
de Drank- en Horecawet te melden dat met
leidinggevende werkzaamheden kan worden gestart in
afwachting van het besluit tot wijziging/weigering
alsmede bevoegdheid tot ondertekening van de
ontvangstbevestiging.

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.

266.

Het beslissen op een aanvraag tot wijziging van het
aanhangsel als bedoeld in de Drank- en Horecawet en
het vragen van advies bij het Bureau bevordering
integriteitsbeoordeling, als bedoeld in artikel 9 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen alsmede de
bevoegdheid tot ondertekening van besluit/brief tot
wijzing/weigering.

Burgemeester

267.

Het beslissen op een aanvraag om exploitatievergunning
ter bescherming van het woon- en leefklimaat als
bedoeld in de Horecaverordening.

Burgemeester

268.

Het wijzigen van een exploitatievergunning ter
bescherming van het woon- en leefklimaat als bedoeld in
de Horecaverordening.

Burgemeester

Mandaat
Machtiging

Mandaat

Mandaat

NB. Het intrekken van de
vergunning ligt bij de
portefeuillehouder en dat is in dit
geval de burgemeester, dus er is
geen mandaat nodig.

Mandaat
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269.

Het beslissen op een verzoek om exploitatievergunning
voor het verstrekken van alcoholvrije drank en/of
eetwaren in een horecabedrijf als bedoeld in de
Horecaverordening.

Burgemeester

270.

Het wijzigen van een exploitatievergunning voor het
verstrekken van alcoholvrije drank en/of eetwaren in een
horecabedrijf als bedoeld in de Horecaverordening.

Burgemeester

271.

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing van de
sluitingstijden als bedoeld in de Horecaverordening.

Burgemeester

272.

Het wijzigen van een ontheffing van de sluitingstijden
als bedoeld in de Horecaverordening.

Burgemeester

273.

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van het
verbod op het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
drank voor een bijzondere gelegenheid van zeer
tijdelijke aard, als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en

Mandaat

Mandaat

Mandaat

NB. Het intrekken van de
vergunning ligt bij de
portefeuillehouder en dat is in dit
geval de burgemeester, dus er is
geen mandaat nodig.

Mandaat

Mandaat

NB. Het intrekken van de
vergunning ligt bij de
portefeuillehouder en dat is in dit
geval de burgemeester, dus er is
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274.

Het wijzigen van een ontheffing van het verbod op het
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor een
bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, als
bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Burgemeester

275.

Het opleggen van een bestuurlijke boete ter zake van
overtreding van de artikelen genoemd in artikel 44a van
de Drank- en Horecawet.

Burgemeester

III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken.
Afdelingsmanager
Teammanager

geen mandaat nodig.

Mandaat

Mandaat

Voorwaarde:
per kwartaal wordt een overzicht
verstrekt aan de burgemeester van de
in dat kwartaal opgelegde
bestuurlijke boetes.

Verkeer
276.
277.

278.

Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffingen
zwaar vervoer op grond van artikel 149 eerste lid onder
d Wegenverkeerswet.
Het opleggen van een last onder bestuursdwang op
grond van artikel 125, tweede lid van de Gemeentewet,
het bepaalde in artikel 5.3 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 170 WVW, in het kader van de
Wegsleepverordening Hilversum en de
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening.

B&W

Rijksdienst voor het
Wegverkeer

Mandaat

B&W

Politiechef eenheid
Midden-Nederland

Mandaat

Van deze bevoegdheid mag
ondermandaat worden verleend.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang op
grond van artikel 125, tweede lid van de Gemeentewet,
het bepaalde in artikel 5.3 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 170 lid 1 onder c WVW, in het
kader van de Wegsleepverordening Hilversum en de

B&W

Mandaat

Spoedeisende situaties

Directeur van Coöperatie
Parkeerservice U.A.

Afdelingsmanager
Publiekszaken
Teammanager Toezicht
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Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening.

Gemeentelijk
toezichthouder openbare
ruimte (BOA)

279.

Bevoegdheden tot:
 het feitelijk wegslepen en overbrengen van
voertuigen,
 het opmaken van een proces-verbaal,
 het uitreiken van de last onder bestuursdwang aan de
rechthebbende,
 bewaring van de weggesleepte voertuigen
 het uitgeven van het voertuig bij het ophalen door de
rechthebbende,
 het innen van de verschuldigde betaling,
 het beheren van het bewaringsregister,
in het kader van de Wegsleepverordening Hilversum en
de Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening.

B&W

Afdelingsmanager
Publiekszaken,
Teammanager Toezicht,
Directeur Bergingsbedrijf
Collewijn BV

280.

Bevoegdheid tot:
 het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde
kosten bij het toepassen van bestuursdwang als
bedoeld onder nummers 277 en 278;
 het verkopen, om niet in eigendom overdragen of
laten vernietigen van een voertuig dat niet binnen
dertien weken nadat het is meegevoerd, kan worden
teruggegeven, ingevolge artikel 5:30 van de
Algemene wet bestuursrecht;
 het inschakelen van een beëdigd taxateur om een
rapport van de waarde van het voertuig op te maken
ingevolge het Besluit wegslepen van voertuigen,
alvorens het voertuig te verkopen, om niet in
eigendom over te dragen, of te laten vernietigen;
 het voeren van correspondentie omtrent het
opleggen van een last onder bestuursdwang als
bedoeld onder nummers 277, 278 en 279.

B&W

Afdelingsmanager
Publiekszaken,

Mandaat

De directeur van het Bergingsbedrijf
Collewijn mag van de bevoegdheden
ondermandaat verlenen.

Mandaat
Volmacht
Machtiging

Teammanager Toezicht,
Adviseur team advies en
ondersteuning
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Vuurwerkbesluit
281.

Het geven van advies aan Gedeputeerde Staten over de
beslissing op de aanvraag voor het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken

Machtiging

Zondagswet
282.

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor:
- het verwekken van gerucht op een afstand van meer
dan 200 meter hoorbaar voor de periode na 13 uur,
als bedoeld in artikel 3 van de Zondagswet;
- het houden of gelegenheid daartoe bieden van
openbare vermakelijkheden op zondag voor 13 uur,
als bedoeld in artikel 4 van de Zondagswet.

Mandaat

Indien het naar het oordeel van de
betreffende functionaris
noodzakelijk is, wordt de beslissing
afgestemd met en/of voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening Hilversum
283.

Het beslissen op aanvragen om ontheffing van de
Winkeltijdenverordening Hilversum.

B&W

284.

Het intrekken of wijzigen van een ontheffing als
bedoeld in de Winkeltijdenverordening Hilversum.

B&W

285.

--

--

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker Beleidsuitvoering I,
II en III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
publiekszaken
Afdelingsmanagers
Teammanagers
--

Mandaat

Mandaat
--
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Wet op de kansspelen
286.

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het
houden van een loterij waarbij de prijzen en premies
geen grotere waarde hebben dan € 4500 als bedoeld in
de Wet op de kansspelen.

287.

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het
hebben van een kansspelautomaat als bedoeld in de Wet
op de kansspelen.

B&W

Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Medewerker
Beleidsuitvoering I, II en
III van de afdeling
Publiekszaken binnen het
werkveld Backoffice

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

B&W
Burgemeester

Afdelingsmanagers
Teammanagers

Mandaat

Burgemeester

Mandaat

Handhaving (specifieke bepalingen)
288.
289.

Het doen uitgaan van controlebrieven op grond van de
APV, de Horecaverordening en de Drank- en
Horecawet.
Het opleggen van een last onder bestuursdwang ter
naleving van:
 artikel 2.1.4.1 (plaatsen voorwerpen op, aan of
boven de weg);
 2.15.3 (uitzicht belemmerende beplanting of
voorwerp);
 5.1.11 (overlast van fiets of bromfiets);
 5.1.4 (voertuigwrakken);
 5.1.5 (caravans en dergelijke) bij een aanhangwagen
van een onbekende eigenaar,
van de APV.

De portefeuillehouder Bouw- en
Woningtoezicht / Integrale
handhaving wordt per geval zo
spoedig mogelijk geïnformeerd over
de handhavingsactie.

Markt
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290.

291.

292.

Bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een
andere plaats, tijd of dag, als bedoeld in het Besluit tot
het instellen van een warenmarkt in de gemeente
Hilversum jº artikel 160, eerste lid onder h van de
Gemeentewet.
Alle bevoegdheden op grond van de Marktverordening,
met uitzondering artikel 2 en 12 van de
Marktverordening.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Teammanagers
Marktmeesters
Adviseur team Advies &
Ondersteuning

Mandaat

Het vaststellen van een lijst met branches en een
maximum aantal standplaatsen per branche als bedoeld
in artikel 2 van de Marktverordening.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

67

6. AFDELING OPENBARE RUIMTE
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort
bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Snippergroen
293.

Bevoegdheid tot het beslissen op verzoeken tot aankoop
van snippergroen, die binnen het beleidskader kunnen
worden toegewezen dan wel dienen te worden
afgewezen en het (besluiten tot) erkennen van verjaring,
met uitzondering van grond groter dan 100 m2.

B&W

Teammanager

Mandaat

Teammanager Vastgoed &
Installaties kan oordelen dat de
portefeuillehouder dient te
beslissen.
Zie ook de bepalingen omtrent
vertegenwoordiging(sbevoegdheid)
bij koop en levering (nummers 3, 4,
158 en 159).

294.

Bevoegdheid tot het beslissen op verzoeken tot aankoop
van perceeltjes grond voor transformatorstations,
laadpalen en zogenaamde Pop-locaties alsmede de
eventueel hiertoe te vestigen zakelijke rechten.

B&W

Teammanager

Mandaat

Maximale oppervlakte van 100 m2
geldt zowel voor verzoek tot
aankoop als erkenning van
verjaring.
Zie ook de bepalingen omtrent
vertegenwoordiging(sbevoegdheid)
bij koop en levering (nummers 3, 4,
158 en 159).

(Ver)huur, bruikleen en goederenrechtelijke rechten
295.

296.

De bevoegdheid om te besluiten een overeenkomst tot
verhuur aan te gaan voor een bij de gemeente in
eigendom zijnde onroerende zaak, met uitzondering
van parkeerplaatsen, snippergroen en standplaatsen
voor woonwagens.
De bevoegdheid om te besluiten een
huurovereenkomst voor parkeerplaatsen, snippergroen

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat

B&W

Teammanager

Mandaat

Portefeuillehouder kan oordelen dat
het college alsnog dient te
beslissen.
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297.
298.

299.

300.

en/of standplaatsen voor woonwagens aan te gaan.
De bevoegdheid om te besluiten een
bruikleenovereenkomst voor een onroerende zaak aan
te gaan.
De bevoegdheid (om te besluiten) tot het in de plaats
stellen van een huurder/bruiklener in een reeds door de
gemeente verhuurde of in bruikleen gegeven
onroerende zaak inclusief het aangaan en ondertekenen
van een (eventuele) overeenkomst hiertoe.
Verlenen van toestemming om een afhankelijk recht
van opstal te vervreemden aan een nieuwe huurder of
erfpachter van een onroerende zaak dat de gemeente
verhuurt of in erfpacht uitgeeft.
Bevoegdheid tot het verlengen van een overeenkomst
tot verhuur, bruikleenovereenkomst of
goederenrechtelijke recht met betrekking tot een bij de
gemeente in eigendom zijnde onroerende zaak, indien
en voor zover uit de geldende overeenkomst of
notariële akte dit recht blijkt.

B&W

Teammanager

Mandaat

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

Teammanager

Mandaat
Volmacht

B&W

Teammanager

Volmacht

301.

Bevoegdheid tot het (besluiten tot) het verlengen, in
afwijking van de geldende overeenkomst, van een
(ver)huur- of bruikleenovereenkomst voor een bij de
gemeente in eigendom zijnde onroerende zaak.

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

302.

Bevoegdheid tot het aanpassen, conform het in de
notariële akte bepaalde, van de vergoeding voor een
goederenrechtelijke recht van een bij de gemeente in
eigendom of in beheer zijnde onroerende zaak.

B&W

Teammanager

Volmacht

303.

Bevoegdheid tot het (besluiten tot) het aanpassen van
de huurprijs en/of het aanpassen of toevoegen van
bepalingen van een overeenkomst tot verhuur van een
bij de gemeente in eigendom of in beheer zijnde
onroerende zaak.

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

Indien het naar het oordeel van de
teammanager noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
de portefeuillehouder.
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304.

Bevoegdheid tot het (besluiten tot het) opnemen van
aanvullende voorwaarden in een
bruikleenovereenkomst voor een bij de gemeente in
eigendom of in beheer zijnde onroerende zaak.

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

305.

De bevoegdheid om te besluiten een overeenkomst tot
verkoop van parkeerplaatsen op maaiveldniveau aan te
gaan.

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat

306.

De bevoegdheid om te besluiten tot het opzeggen,
beëindigen of opheffen van goederrechtelijke rechten.

B&W

Teammanager

Mandaat

307.

De bevoegdheid om (te besluiten tot het) geen gebruik
maken van een in een akte of overeenkomst
opgenomen eerste recht van koop door de gemeente
indien een onroerende zaak met een maximum van 100
m2, in dat kader te koop aan de gemeente wordt
aangeboden.

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

308.

De bevoegdheid om (te besluiten tot het) verkopen van
bij de gemeente in eigendom zijnde grond (waaronder
snippergroen groter dan 100 m2) inclusief het aangaan
en ondertekenen van overeenkomsten hiertoe.

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

309.

De bevoegdheid om (te besluiten tot het) geven van
toestemming aan een derde, zijnde opstaller of
erfpachter van een aan de gemeente toebehorende
onroerende zaak, om dit recht te verkopen.

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

310.

De bevoegdheid (te besluiten) tot het aangaan van een
nieuwe (soortgelijke) overeenkomst, na einde
overeenkomst inzake erfpacht- of opstalrecht.

B&W

Portefeuillehouder

Mandaat
Volmacht

311.

De bevoegdheid om (te besluiten tot het) het verkopen
van een standplaats op Egelshoek, inclusief het
aangaan en ondertekenen van overeenkomsten hiertoe.

B&W

Teammanager

Mandaat
Volmacht

Indien het naar het oordeel van de
teammanager noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
de portefeuillehouder.

Indien het naar het oordeel van de
portefeuillehouder noodzakelijk is,
wordt de beslissing voorgelegd aan
het college.
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Bodemverontreiniging en bodemsanering
312.

Bevoegdheid tot:
 het melden van gevallen van bodemverontreiniging
en verstrekken van informatie aan Gedeputeerde
Staten;
 het verzoeken aan Gedeputeerde Staten om de
gemeente te belasten met de uitvoering van
onderzoek en/of sanering;
 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,
als bedoeld in de Wet bodembescherming.

B&W

313.

Het doen van een aanschrijving in verband met
bestrijding van de iepziekte als bedoeld in de APV.

B&W

314.

Het verlenen van een ontheffing voor het vervoeren van
gevelde iepen, als bedoeld in de APV.

B&W

Afdelingsmanager
Openbare ruimte

Machtiging

Teammanager
Voorbereiding en
uitvoering afdeling
Openbare ruimte

Groen
Teammanager Beheer en
Onderhoud van de
Afdeling Openbare Ruimte
Teammanager Beheer en
Onderhoud van de
Afdeling Openbare Ruimte

Mandaat

Bedrijfsleider van
Stichting begraafplaatsen
en crematorium Hilversum
Bedrijfsleider van
Stichting begraafplaatsen
en crematorium Hilversum

Mandaat

Bedrijfsleider van

Mandaat

Mandaat

Begraafplaatsen
315.
316.

317.

Bevoegdheid tot uitvoering van de Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Hilversum
2010.
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.
Bevoegdheid tot uitvoering van de Wet op de

B&W
B&W

B&W

Mandaat
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318.

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

Stichting begraafplaatsen
en crematorium Hilversum
B&W

Bedrijfsleider van
Stichting begraafplaatsen
en crematorium Hilversum

Mandaat

B&W

Coördinator ondergrondse
infrastructuur van de
Afdeling Openbare Ruimte

Machtiging

B&W

Coördinator ondergrondse
infrastructuur van de
Afdeling Openbare Ruimte

Mandaat

Telecommunicatieverordening
319.

320.

Het vaststellen van het formulier voor het melden van
voorgenomen werkzaamheden, als bedoeld in de
Telecommunicatieverordening 2008 gemeente
Hilversum.
Bevoegdheid om in te stemmen met de plaats, het
tijdstip, en de wijze van uitvoering van werkzaamheden
in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming
van kabels, conform de Telecommunicatiewet en de
Telecommunicatieverordening van de gemeente
Hilversum.

Conform collegebesluit de dato 23
mei 2017.

Medewerker Toezicht
binnen het werkveld
Beheer & Onderhoud

Kabels en leidingen
321.
322.

Het beslissen op aanvragen om een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1.4.2 van de APV ten behoeve van
het leggen en hebben van kabels en leidingen.
Bevoegdheid om in te stemmen met de plaats, het
tijdstip, en de wijze van uitvoering van werkzaamheden
in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming
van kabels conform de Telecommunicatiewet.

B&W
B&W

Coördinator ondergrondse
infrastructuur van de
Afdeling Openbare Ruimte
Coördinator ondergrondse
infrastructuur van de
Afdeling Openbare Ruimte
Toezichthouders binnen
het werkveld Beheer &
Onderhoud.

Mandaat

Afdelingsmanager

Volmacht

Mandaat

Onderwijsdeclaraties
323.

Het afdoen van declaraties van onderwijsinstellingen

B&W

72

met betrekking tot vergoeding klokuren gymzalen en
schades aan onderwijsvoorzieningen.

Teammanager
Medewerker Openbare
ruimte
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7. AFDELING SOCIAAL PLEIN
Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan Aan wie

Soort
bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Sociale zaken
324.

325.

326.

327.

Het beslissen op aanvragen voor uitkeringen en
voorzieningen, alsmede het beslissen tot voortzetten,
wijzigen, intrekken en/of beëindiging daarvan, op grond
van de volgende wetten en bijbehorende verordeningen
en beleidsregels:
 Participatiewet;
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ);
 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
 Jeugdwet;
 Wet inburgering (WI).
De bevoegdheid om een zekerheidsrecht te vestigen tot
zekerheid van de betaling van de vordering
voortvloeiend uit een beschikking tot bijstandsverlening,
conform de Beleidsregels krediethypotheek bijstand
Hilversum en voor zover dit als voorwaarde in de
beschikking is gesteld.
Bevoegdheden inzake het opleggen en innen van het
eigen aandeel bij de in artikel 19 Wet maatschappelijke
ondersteuning bedoelde financiële tegemoetkoming en
bevoegdheden inzake het opleggen en innen van
ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Directeur CAK B.V.

Mandaat

Het beslissen tot terugvordering en/of verhaal op grond
van de volgende wetten: Participatiewet, IOAW, IOAZ,

B&W

De uitoefening van het mandaat
Jeugdwet geldt alleen voor dat deel
van het Sociaal Domein.

Geen ondermandaat mogelijk.
De uitoefening van de
bevoegdheden vindt uitsluitend
plaats binnen de bij of krachtens de
Wet maatschappelijk ondersteuning
en de Jeugdwet gestelde regels.

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat
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328.
329.

330.

331.
332.
333.

334.
335.
336.

337.
338.
339.

BBZ, WMO, Jeugdwet en WI.
Het beslissen tot het instellen van een rechtsvordering
op grond van de volgende wetten: Participatiewet,
IOAW, IOAZ, BBZ, WMO, Jeugdwet en WI.
Ondertekening van verzoekschriften tot terugvordering
en/of verhaal op grond van de volgende wetten:
Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ, WMO, Jeugdwet
en WI.
Vertegenwoordiging van het college in adviescolleges
met betrekking tot de uitvoering van de volgende
wetten: Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ, WMO,
Jeugdwet en WI.
Het nemen van alle conservatoire maatregelen en te
doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of
verlies van recht of bezit.
Het ondertekenen van kennisgevingen inzake
(vereenvoudigd) derdenbeslag.
Het afsluiten en ondertekenen van een individueel
dienstencontract in het kader van re-integratieprojecten,
voor zover dit een bedrag van
€ 15.000,-- niet te boven gaat.
Bevoegdheid om in overleg met de betreffende
portefeuillehouder, te besluiten tot projectfinanciering in
het kader van bijzondere bijstand.
Het ondertekenen van declaraties en verantwoordingen
aan Ministeries en andere (overheids)instanties.
Bevoegdheid, in overleg met de betreffende
portefeuillehouder, tot het beslissen met betrekking tot
het beleid van rijksregelgeving inzake vluchtelingen en
asielzoekers.
Bevoegdheid tot het beslissen in het kader van de
uitvoering van regelgeving inzake vluchtelingen en
asielzoekers.
Ondertekening en uitvoering van rijks(bijdrage)regelingen zoals gesubsidieerde arbeid.
Ondertekening van aanvragen om ESF subsidies.

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Volmacht

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager

Mandaat

B&W
Burgemeester

B&W

Mandaat

Mandaat
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340.
341.
342.
343.
344.

345.
346.
347.
348.

349.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden op het
terrein van gegevensuitwisseling.
Bevoegdheid tot de uitvoering van de regeling
gehandicaptenparkeerkaart en leerlingenvervoer.
Bevoegdheden op grond van hoofdstuk twee van de
Verzamelverordening inkomensvoorzieningen
Hilversum.
Alle bevoegdheden op grond van artikel 7.1, vierde lid,
Verzamelverordening inkomensvoorzieningen
Hilversum.
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 kosten.
Bevoegdheid tot het beslissen over de uitvoering van
regels in het kader van de Wet inburgering en de
Verordening wet inburgering gemeente Hilversum.
Alle bevoegdheden op grond van de Beleidsregels
Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang
Hilversum.
Alle bevoegdheden op grond van de Verordening
leerlingenvervoer Hilversum, met uitzondering van de
artikelen 22 en 23.
Bevoegdheden tot:
 het doen van een aanbod voor schuldhulpverlening;
 het weigeren van schuldhulpverlening;
 het intrekken van het aanbod dan wel het beëindigen
van de regie over de schuldhulpverlening;
 het wijzigen van het aanbod voor
schuldhulpverlening of het nader invullen daarvan
als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Bevoegdheid om bij ingediend bezwaar op basis van de
Participatiewet, IOAW, Wgs, Wko, IOAZ, BBZ, WMO,
Jeugdwet en/of WI, tijdens de bezwaarprocedure, het

B&W
B&W
B&W

Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers
Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat
Mandaat
Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanager

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Afdelingsmanager
Teammanagers

Mandaat

B&W

Teammanager

Mandaat

B&W

Medewerkers binnen het
werkveld bezwaar en
beroep.

Mandaat
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350.

primaire besluit in te trekken of te wijzigen, nadat het
voornemen is afgestemd met de degene die het primaire
besluit heeft genomen.
Bevoegdheid tot het benoemen van leden van de
Adviesraad Sociaal Domein op basis van het reglement
Adviesraad Sociaal Domein.

B&W

Portefeuillehouder Zorg

Mandaat

Zie ook collegebesluit de dato 20
december 2016.
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