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Hoofdstuk 1 Algemeen
1. Algemene aangelegenheden
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/volmacht

1.1.1.

Het vertegenwoordigen in rechte
van het college bij de Centrale
Bezwaarschriften- en
Klachtencommissie, de
rechtbank, het Gerechtshof de
Raad van State, de Centrale
Raad van Beroep de Raad van
arbitrage in bouwgeschillen
m.b.t. de binnen de
onderscheiden domeinen van
toepassing zijnde, c.q. het
werkveld betreffende
bestuursrechtelijke wetten en
regelingen, c.q. zich
aandienende civiele geschillen,
daaronder mede begrepen het
indienen van verweerschriften
bij voornoemde instanties.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV
-Senior Beleidsmedewerker OOV
-Beleidsmedewerker OOV
-Senior medewerker OOV
-Administratief juridisch
medewerker
-Clusterleider Rechtsbelangen
-Juridisch Beleidsmedewerker
gemeenterecht, bestuurskunde en
controlling

Ondermandaat/
ondervolmacht

Bijzonderheden
-Geldt niet voor
instellen van beroep
en ondertekenen van
beroepschriften.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving
-Clusterleider Bouw,
omgevingsvergunning en
geoinformatie
-Juridisch Adviseur Milieu en
Bouwen 2
-Juridisch adviseur RO
-Beleidsmedewerker
Volkshuisvesting
-Juridisch beleidsadviseur RO
-Planoloog
-Juridisch beleidsadviseur Vastgoed
en Grondbedrijf
-Verkeer juridisch medewerker

-Directeur domein Burgers
-Medewerker kwaliteitscontrol
MaZo
-Juridisch medewerker
-Gedragswetenschapper

1.1.2.

Het besluiten tot het aanschaffen
van goederen en diensten en het
opdragen van werken.

-Directeur van het betreffende
domein
-Hoofd van betreffende afdeling
-Clusterleider afdeling Stedelijk
Beheer, voor zover het betreft een
aanschaf tot een maximaal bedrag
van € 2.500,- excl. BTW en een
opdracht tot een maximaal bedrag
van € 10.000,- excl. BTW

-De door de Directeur Domein Stad
expliciet aangewezen medewerkers van
de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,
afdeling Stedelijk Beheer en afdeling
Vastgoed en Grondbedrijf, voor zover
het betreft een aanschaf/opdracht tot
een maximaal bedrag van € 2.500,excl. BTW.

De bevoegdheid geldt
slechts voor zover het
sectorbelang c.q.
afdelingsbelang de
beslissing vordert,
past binnen de
goedgekeurde
begroting, c.q. in
voorkomend geval in
het goedgekeurde
investeringsprogramma en voor zover het
vigerend centrale
inkoopbeleid niet
wordt doorkruist. De
bevoegdheid t.a.v.
aanschaf/opdracht
specifieke
automatiseringsmiddel
en geldt enkel na
overleg met het Hoofd
afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering.
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/volmacht

Ondermandaat/
ondervolmacht

Bijzonderheden

1.1.3.

Het besluiten op verzoeken in
het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur*
inclusief het verlengen van de
termijn van afhandeling

-Directeur van het betreffende
domein
-Hoofd van betreffende afdeling

1.1.4.

Het besluiten zich als
benadeelde partij te voegen in
een strafproces.

-Directeur van het betreffende
domein
-Clusterleider afdeling Stedelijk
Beheer (Domein Stad)

1.1.5.

Het besluiten tot het
aansprakelijk stellen van derden
voor aan gemeentelijke
eigendommen veroorzaakte
schade.

Directeur van het betreffende
Procesondersteuner Bedrijfsbureau
domein.
sector SOB
En voor zover het schadebedrag
lager is dan € 2.000,-Hoofd Bedrijfsbureau Domein Stad
-Hoofd Bedrijfsbureau Domein
Burger
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering

Ondermandaat/volmacht alleen indien
schadebedrag lager is
dan € 2.000,-.

Ondermandaat/volmacht alleen indien
schadebedrag lager is
dan € 2000,-.

* Alsook, na
inwerkingtreding,
verzoeken op grond
van de Wet open
overheid (Woo).

-Procesondersteuner bedrijfsbureau
Domein Stad
-Werkvoorbereider/adviseur gebouwen
Domein Stad

1.1.6.

Het afhandelen van
aansprakelijkstellingen a.g.v.
personen-, zaak- en vermogensschade.

-Directeur van de betreffende
organisatorische eenheid.
En voor zover het schadebedrag
lager is dan € 2.000,-:
-Hoofd Bedrijfsbureau Domein
Stad;
-Hoofd Bedrijfsbureau Domein
Burger;
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering

1.1.7.

Het besluiten tot het doen van
aangifte voor aan gemeentelijke
eigendommen veroorzaakte
schade.

-Directeur van het betreffende
domein.
En voor zover het schadebedrag
lager is dan € 2.000,-Hoofd Bedrijfsbureau Domein Stad
-Hoofd Bedrijfsbureau Domein
Burger
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering
-Clusterleider afdeling Stedelijk
Beheer (Domein Stad)

1.1.8.

Het besluiten op verzoeken in
-Directeur van het betreffende
het kader van de Wet hergebruik domein
overheidsinformatie inclusief het -Hoofd van betreffende afdeling
verlengen van de termijn van
afhandeling.

-Senior beleidsmedewerker MaZo

1.1.9.

Het nemen van besluiten in
eerste aanleg in het kader van de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

-Directeur van het betreffende
domein
-Hoofd van betreffende afdeling

-Senior beleidsmedewerker MaZo

1.1.10.

Het nemen van besluiten tot het
aangaan van
verwerkersovereenkomsten, dit
in het kader van het zich houden
aan de privacywetgeving.

-Directeur van het betreffende
domein
-Hoofd van betreffende afdeling

-Senior beleidsmedewerker MaZo

.

-Procesondersteuner bedrijfsbureau
Domein Stad
-Werkvoorbereider/adviseur gebouwen
Domein Stad
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/volmacht

1.1.11.

Het aanvragen van subsidies het
werkveld betreffende.

Directeur van het betreffende
domein

Ondermandaat/
ondervolmacht

Bijzonderheden

2. Personele aangelegenheden
Algemene voorwaarde:
Een krachtens mandaat te nemen besluit kan nimmer betrekking hebben op de persoon of de functie van de
gemandateerde zelf, mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving waaronder de cao Gemeenten en het
Personeelshandboek van de gemeente Kerkrade en dient voorzien te zijn van een positief advies van de afdeling
Personeel en Organisatie.
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/volmacht

1.2.1.

Het nemen van een besluit dat
inhoudt dat de gemeente
Kerkrade een
arbeidsovereenkomst aangaat,
wijzigt of beëindigt.

Directeur van het betreffende
domein*

1.2.2.

Het nemen van een besluit dat
-Directeur van het betreffende
inhoudt dat de gemeente
domein
Kerkrade:
-Hoofd van de betreffende afdeling
- Met de werknemer afspraken
maakt over de werktijden, de
vakantie, het vakantieverlof en
de planning van de
werkzaamheden voor het
komende jaar;
- Met de werknemer afspraken
maakt over Wazo-verlof en
andere vormen van verlof;
- Met de werknemer afspraken
maakt over opleiding en
ontwikkeling;
- Met de werknemer afspraken
maakt inzake ziekteverzuim.
-

Algemene voorwaarde

1.2.3.

Het nemen van een besluit dat
inhoudt dat de gemeente
Kerkrade een andere
privaatrechtelijke
rechtshandeling dan de
hierboven onder 1.2.1. en 1.2.2.
genoemde privaatrechtelijke
rechtshandelingen inzake
personele aangelegenheden
verricht, tenzij deze
besluitbevoegdheid reeds bij
wet- of regelgeving aan een
andere bepaalde functionaris of
persoon is toegekend.

Algemene voorwaarde

Directeur van het betreffende
domein

Ondermandaat/
ondervolmacht

Bijzonderheden
Algemene voorwaarde
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Hoofdstuk 2 Domein Burger
1. Welzijn
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

2.1.1.

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Het beslissen op spoedaanvragen -Directeur Domein Burger
o.g.v. hoofdstuk 3 van de Veror- -Hoofd afdeling Welzijn*
dening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente
Kerkrade tot een door het
college vastgesteld maximum
per kalenderjaar.

-Senior beleidsmedewerker MaZo

*= De Senior
beleidsmedewerkers
MaZo (3) zijn o.b.v.
21M00036
aangewezen als
plaatsvervangers
Hoofd afdeling
Welzijn.

2.1.2.

Het beslissen op verzoeken om
vervoer c.q. vergoeding van vervoerskosten t.b.v. schoolbezoek.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

-Senior beleidsmedewerker MaZo

2.1.3.

Het beslissen in het kader van de
bevoegdheden als bedoeld in
artikelen 3a, 3b, en 15 van de
Leerplichtwet 1969.

-Directeur Domein Burger

-Leerplichtambtenaar Bureau
Voortijdig Schoolverlaten Parkstad
Limburg(VSV)

2.1.4.

Het beslissen op aanvragen om
subsidie (incl. bevoorschotting)
aan instellingen, vallende binnen
het takenpakket van de afdeling
Welzijn e.e.a. binnen het door de
raad vastgesteld budget.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

2.1.5.

Het gerelateerd aan de bestaande -Directeur Domein Burger
subsidieverordening c.q. aan de
-Hoofd afdeling Welzijn
terzake geformuleerde uitgangspunten nemen van besluiten die
financieel gedekt moeten worden
door o.m. het Wachtgeldfonds.

2.1.6.

Registratie Landelijk
Register kinderopvang
en Peuterspeelzalen

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt betreffend
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

Het beslissen omtrent aanvragen
om geregistreerd te worden in
het Landelijk Register
Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

-Senior beleidsmedewerker MaZo

2.1.7.

Het beslissen op
wijzigingsverzoeken van
gastouderbureaus, of houders
van kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en
peuterspeelzalen betreffende
registratie in het Landelijk
Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.

-Directeur Domein Burger

-Beleidsmedewerker Welzijn

2.1.8.

Het nemen van
handhavingsbesluiten op basis
van het handhavingsprotocol
kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen na
geconstateerde gebreken en een
GGD-advies om te handhaven.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

-Senior beleidsmedewerker MaZo

6

Lijst College 2022

Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

2.1.9.

Het nemen van besluiten inzake
invordering en incasso,
waaronder inbegrepen besluiten
tot verrekening, tot het
uitvaardigen van dwangbevelen
en het halen van een
executoriale titel bij de
rechtbank.

-Directeur Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen en
zorg (WIZ)
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Juridisch
medewerker

2.1.10.

Het nemen van selectiebesluiten
archeologische waarden.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

Bijzonderheden

2. Werk, Inkomen en Zorg
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

2.2.1.

Het beslissen op aanvragen o.g.v.
de WMO c.q. de vigerende
verordening individuele
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Kerkrade.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg (WIZ)
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Consulent

2.2.2.

Het beslissen op aanvragen om een -Directeur Domein Burger
gehandicaptenparkeerkaart.
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Consulent

2.2.3.

Het nemen van primaire besluiten
ingevolge de Awb, Participatiewet,
IOAW, IOAZ, Bbz 2004, Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet banenafspraak,Wet
SUWI, alsmede de op deze
wettelijke regelingen gebaseerde
uitvoeringsbesluiten alsmede het
afsluiten van pandovereenkomsten
in het kader van de Bbz 2004.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur sector MaZo
Domein Burger expliciet aangewezen
Consulent

2.2.4.

Het nemen van besluiten inzake
terugvordering en verhaal met
betrekking tot de in dit hoofdstuk
genoemde wettelijke en gemeentelijke regelingen, daaronder mede
begrepen de daaraan voorafgaande,
inmiddels vervangen regelingen,
inclusief het indienen van
verzoekschriften bij de rechtbank
of het gerechtshof en het
vertegenwoordigen van het college
bij de rechtbank of het gerechtshof,
alsmede de besluiten inzake de
bestuurlijke boete zoals bedoeld in
artikel 18a Participatiewet en de
bevoegdheden tot verrekening,
terug- en invordering in het kader
van de Wmo.

Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-Senior medewerker Bedrijfsbureau
-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Consulent
-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Juridisch
medewerker
-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Medewerker
sociale recherche

Bijzonderheden

7

Lijst College 2022

Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

2.2.5.

Het nemen van besluiten inzake
invordering en incasso, waaronder
inbegrepen besluiten tot
verrekening, tot het uitvaardigen
van dwangbevelen en het halen
van een executoriale titel bij de
rechtbank.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, inkomen
en zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur sector MaZo
Domein Burger expliciet aangewezen
Juridisch medewerker

2.2.6.

Het nemen van besluiten in het
kader van de vigerende
Verordening Sociale en Culturele
Activiteiten.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, inkomen
en zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Baliemedewerker
A
-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen
Procesondersteuner

2.2.7.

Het nemen van besluiten in het
kader van de uitvoering van het
gemeentelijk participatiebeleid op
grond van de Participatiewet.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, inkomen
en zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Consulent

2.2.8.

Het nemen van besluiten in eerste
aanleg ingevolge de Wet
inburgering (WI) alsmede de op
deze wettelijke regelingen
gebaseerde uitvoeringsbesluiten en
het sluiten van overeenkomsten
van inburgering.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, inkomen
en zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Consulent

2.2.9.

Het nemen van besluiten in eerste
aanleg in het kader van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en de
Verordening Wet kinderopvang
gemeente Kerkrade.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Welzijn

-Senior beleidsmedewerker MaZo
-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen
Beleidsmedewerker

2.2.10.

Het intrekken en/of wijzigen van
besluiten hangende ingediende
bezwaarschriften ingevolge de in
dit hoofdstuk genoemde wettelijke
en gemeentelijke regelingen.

-Directeur Domein Burger

Medewerker kwaliteitscontrol MaZo

2.2.11.

Het afgeven van persoonlijke
aanwijzingsbesluiten en
bijbehorende legitimatiebewijzen
aan toezichthouders.

Directeur Domein Burger

2.2.12.

Het beslissen op aanvragen om
subsidie (incl. bevoorschotting)
aan instellingen, vallende binnen
het takenpakket van de afdeling
Wmo e.e.a. binnen het door de
raad vastgestelde budget.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg

Bijzonderheden
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

2.2.13

Het nemen van besluiten als
bedoel in art. 5.2 van de Wet
verplichte GGZ. Houdende de
uitoefening van de aan het college
toegekende bevoegdheden die
betrekking hebben op het
verrichten van het Verkennend
Onderzoek (VO) en doen van een
aanvraag bij het openbaar
ministerie om een verzoekschrift
voor te bereiden tot afgifte van een
Zorgmachtiging door de rechter.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen seniorconsulenten WIZ*

De senior consulent
WIZ oefent deze
mandaatbevoegdheid
niet uit m.b.t. door
hem/haar zelf
uitgevoerd
Verkennend
Onderzoek.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

*= in het verlengde
van collegebesluit
van 29 juni 2021,
geregistreerd onder
nummer 21n00349

Schuldhulpverlening

.

De bevoegdheden die voortvloeien
uit de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs), het
Besluit gemeentelijke
schuldhulpverlening (Bgs) en de
Faillietsementswet (Fw).*

Dagelijks bestuur
gemeenschappelijke regeling
(GR) Kredietbank Limburg*

Medewerkers GR Kredietbank
Limburg*

*= nader uitgewerkt
in, c.q. met
inachtneming van
collegebesluit d.d. 21
december 2021;
21n0068, zijnde het
Mandaatbesluit
Gemeenschappelijke
Regeling kredietbank
Limburg

Het vertegenwoordigen in rechte
van het college in bezwaar- en
beroepsprocedures.*

Dagelijks bestuur GR
Kredietbank Limburg*

Medewerkers van de GR Kredietbank
Limburg *

*= nader uitgewerkt
in, c.q. met
inachtneming van
collegebesluit d.d. 21
december 2021;
21n0068, zijnde het
Mandaatbesluit
Gemeenschappelijke
Regeling kredietbank
Limburg

Art. 2.3: besluitbevoegdheden ter
zake van het treffen van
voorzieningen, c.q. waarborgen in
het kader van jeugdhulp als
bedoeld in, lid 1 en lid 3.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-Gedragswetenschapper

Art. 2.4: besluitbevoegdheden
omtrent het inschakelen van de
raad van de kinderbescherming tot
het verrichten van onderzoek als
bedoeld in lid 1 alsmede uitvoering
geven van de in lid 2 omschreven
maatregelen, jeugdreclassering en
jeugdhulp.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-Gedragswetenschapper

Jeugdwet
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

2.2.18.

Art. 6.1.8: besluitbevoegdheden ter
zake van het indienen van
verzoeken gericht op het
verkrijgen van een machtiging, een
spoedmachtiging of een
voorwaardelijke machtiging, dit
om een jeugdige in een gesloten
accommodatie te doen opnemen en
te doen verblijven.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg (WIZ)
-Clusterleider WIZ

-Gedragswetenschapper

2.2.19.

Art. 6.1.12: besluitbevoegd-heden
omtrent, c.q. het doen van
mededeling aan de raad van de
kinderbescherming omtrent het in
lid 6 bepaalde aangaande de
machtiging.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

-Gedragswetenschapper

2.2.20.

Art. 8.1.4 juncto art. 12
Verordening Jeugdhulp Kerkrade
2015: besluitbevoegdheden
omtrent herziening, intrekking en
terugvordering.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en Zorg
-Clusterleider WIZ

2.2.21.

Het intrekken en/of wijzigen van
besluiten hangende ingediende
bezwaarschriften ingevolge de in
dit hoofdstuk (Jeugdwet)
genoemde wettelijke en
gemeentelijke regelingen.

-Directeur Domein Burger

-Medewerker kwaliteitscontrol MaZo
-Gedragswetenschapper

2.2.22.

Het nemen van besluiten inzake
invordering en incasso, waaronder
inbegrepen besluiten tot
verrekening, tot het uitvaardigen
van dwangbevelen en het halen
van een executoriale titel bij de
rechtbank.

-Directeur Domein Burger
-Hoofd afdeling Werk, Inkomen
en zorg
-Clusterleider WIZ

-de door de Directeur Domein Burger
expliciet aangewezen Juridisch
medewerker

Bijzonderheden
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Hoofdstuk 3 Domein Stad

1. Handhaving
Nr.

Bevoegdheid / grondslag

Mandaat/volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

3.1.1.

De bevoegdheid tot kennisgeving
van het voornemen tot het
opleggen van een last onder
bestuursdwang, dan wel het
opleggen van een last onder
dwangsom, de beslissing tot het
opleggen van een last onder
bestuursdwang als bedoeld in art.
125 Gemeentewet en titel 5.3
Algemene wet bestuursrecht (last
onder bestuursdwang en last
onder dwangsom), inclusief
kostenverhaal, de invordering en
verdere afhandeling.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

3.1.2.

Het nemen van een toepassingsbeschikking n.a.v. een verzoek
van een derde om bestuursdwang
toe te passen.
(art.5:31b Awb).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

3.1.3.

Het stilleggen van bouw- en
sloopwerkzaamheden
(Wabo en Woningwet).

-Directeur Domein Stad
-Inspecteur Bouwen
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en handhaving
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.1.4.

Het handhaven van
gebruiksbesluiten
(Bouwbesluit).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en handhaving
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.1.5.

Het opheffen, opschorten, c.q.
verminderen van de last onder
dwangsom als bedoeld in artikel
5:34 Awb.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en handhaving
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

Bijzonderheden
Vanwege overtreding
van voorschriften uit
de Wabo,
Woningwet, Wet
milieubeheer, Wet
ruimtelijke ordening,
APV,
Monumentenwet
1988, en daaraan
verwante AmvB’s,
daaraan ontleende
regelingen,
richtlijnen, daarop
gebaseerde plannen
etc. en gemeentelijke
verordeningen.

2. Vergunningverlening
Nr.

Bevoegdheid / grondslag

Mandaat/volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

3.2.1.

Beslissen op aanvragen ex artikel
2.4 Wabo voor activiteiten als
bedoeld in artikel 2.1 en 2.2
Wabo en artikel 2:11 en 4:12
Apv.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen

Bijzonderheden
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Nr.

Bevoegdheid / grondslag

Mandaat/volmacht

3.2.2.

Beslissen op een gefaseerde
aanvraag als bedoeld in artikel
2.5 Wabo.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.3.

Het intrekken van een
-Directeur Domein Stad
beschikking eerste of tweede fase -Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
ex artikel 2.5, lid 5 Wabo.
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.4.

Het beslissen op een aanvraag als -Directeur Domein Stad
bedoeld in artikel 2.6 Wabo
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
(revisievergunning).
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.5.

Het beslissen over aanvragen
m.b.t. het wijzigen of intrekken
van vergunning als bedoeld in
artikel 2.31 en 2.33 Wabo.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.6.

Het intrekken van een
omgevings-vergunning o.g.v.
artikel 3.23 Wabo.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.7.

Het beslissen omtrent
afwijkingen van het
bestemmingsplan ex artikel 2.12
Wabo en het stellen van nadere
eisen in dat kader.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

3.2.8.

Het beslissen omtrent aanvragen
voor een gebruiksvergunning
(Bouwbesluit).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Bouwen,
Omgevingsvergunning en Geoinformatie

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

-

3. Vastgoed
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

3.3.1.

Het besluiten tot
beschikbaarstelling van
woonwagens en/of
standplaatsen en het afsluiten
van overeenkomsten voor de
verhuur van woonwagens en/of
standplaatsen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.2.

Het afsluiten/opzeggen/
beëindigen van
overeenkomsten voor de
verhuur van woningen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

3.3.3.

Het afsluiten van
overeenkomsten voor de
verhuur van parkeerplaatsen in
gemeentelijke
parkeeraccommodaties.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.4.

Het afsluiten van
bruikleenovereenkomsten voor
woningen of bedrijfsruimten.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.5.

Het afsluiten van
overeenkomsten voor de
verhuur van
overwinteringstandplaatsen van
kermisexploitanten.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.6.

Het beslissen op aanvragen
wijzigingen gehuurde toestand
van gemeentelijke objecten.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.7.

Het besluiten tot toekenning
van adressen o.b.v. de
vigerende Verordening
naamgeving en nummering
gemeente Kerkrade.

-Directeur Domein Stad
-Beheerder Geoinformatie en
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen basisregistratie
-Clusterleider Bouwen, Omgevingsvergunning en Geo-informatie

3.3.8.

Uitvoering wet bag; het houden
van basisregistratie adressen en
gebouwen alsmede uitvoering
van daarmee gepaard gaande
(zorg)taken. *

De daartoe aangewezen beheerder
van de basisadministratie adressen
en gebouwen dan wel diens
plaatsvervanger. *

3.3.9.

Het verstrekken van opdrachten
in het kader van het jaarplan
beheer en onderhoud
gemeentelijk vastgoed (na
akkoordverklaring college).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.3.10.

Het besluiten tot, c.q. het
verstrekken van een
schriftelijke toestemming aan
koper en/of zijn rechtsopvolger
van een registergoed, tot het
geheel of gedeeltelijk verkopen
van dit registergoed, een en
ander als bedoeld en
opgenomen in bepalingen van
een akte van transport waarbij
de gemeente verkopende partij
is (anti-speculatiebeding).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Bijzonderheden

*= Conform besluit
22 januari 2013, nr.
13n00030.
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4. Openbare ruimte
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

3.4.1.

Algemene plaatselijke
verordening
-Artikel 2:10
Vergunning tot het in gebruik
nemen van een gedeelte van de
weg door steigers, containers en
makelaarsborden.

3.4.2.

3.4.3.

Mandaat/volmacht

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Betreft in gebruik
geven van openbare
ruimte i.v.m.
bouwactiviteiten dan
wel i.v.m. het plaatsen van
makelaarsborden
(zie ook 4.6.4; art.
2:10 APV).

Grafmonumenten
-Het beslissen op aanvragen om
vergunning om graf- of
gedenkteken of andere
voorwerpen op graven te doen
aanbrengen (Beheersverordening
begraafplaatsen gemeente
Kerkrade 2010)

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

-Overboeking van het uitsluitend
recht op een graf of urnennis (art
16 Beheers-verordening
begraafplaatsen gemeente
Kerkrade 2010).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

-Doen van aanschrijvingen m.b.t.
onderhoud van graven (art. 19
Beheersverordening
begraafplaatsen gemeente
Kerkrade 2010).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

-Kennisgeving van een
uitsluitend recht op een graf of
een urnennis op een alge-mene
begraafplaats (art. 8 Beheersverordening begraafplaatsen
gemeente Kerkrade 2010).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

Telecommunicatiewet
Het beslissen tot verlening van
instemming c.q. het in
behandeling nemen van een
graafmelding in het kader van de
Telecommunicatiewet en de
WION.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

3.4.4.

Regeling inzake uitlenen
attributen
Het beslissen op aanvragen om
het beschikbaar stellen van
attributen zoals dranghekken,
vlaggen, kiosk, zulks t.b.v. een
toegestaan evenement.

3.4.5.

Mandaat/volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

Verkoop, verhuur, pacht
en ingebruikgeving
gronden
Het in gebruik geven van
openbaar groen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

3.4.6.

Het verkopen, c.q. verhuren van
openbaar groen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Van deze besluiten
wordt de betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

3.4.7.

Het verhuren van gemeentegrond -Directeur Domein Stad
t.b.v. een genot van de jacht.
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Van deze besluiten
wordt de betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

3.4.8.

Het in pacht geven van gronden
en het beëindigen van
pachtovereenkomsten met een
looptijd van maximaal 1 jaar.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Van deze besluiten
wordt de betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

3.4.9.

Het doen van
pachtprijsaanpassingen tot aan
marktconforme pachtprijzen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Vastgoed en
Grondbedrijf

Van deze besluiten
wordt de betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

5. Verkeer
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

3.5.1.

Het nemen van besluiten als
bedoeld in artikel 15 van de
Wegenverkeerswet 1994.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

3.5.2.

Het beslissen op verzoeken,
meldingen, brieven etc. een
verkeersonderwerp van
eenvoudige aard betreffend.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

3.5.3.

Het beslissen op aanvragen om
ontheffing voor het houden van
wedstrijden op de weg (artikel
10 jo. 148 WVW 1994), voor
zover het betreft een wedstrijd
binnen het grondgebied van de
gemeente en over uitsluitend
wegen onder beheer bij de
gemeente.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

3.5.4.

Het beslissen op aanvragen tot
het plaatsen en verwijderen van
een bord E6 bijlage I RVV 1990
(gereserveerde
invalidenparkeerplaats).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

3.5.5.

Het beslissen op aanvragen tot
tijdelijke plaatsing of toepassing
van verkeerstekens en het
tijdelijk uitvoeren van
maatregelen (artikel 17 WVW
1994 jo. artikel 34 Babw).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer
.

3.5.6.

Het beslissen op aanvragen om
ontheffing conform artikel 87
RVV 1990.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

3.5.7.

Het beslissen op aanvragen om
vergunning voor het hebben en
houden van een industrieaanduidingsbord.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijk Beheer

3.5.8.

Het beslissen op aanvragen van
de Nederlandse Spoorwegen tot
het doen afsluiten van
overwegen i.v.m.
werkzaamheden.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

3.5.9.

Het beslissen op aanvragen om
vergunningen op basis van de
vigerende Parkeerverordening
gemeente Kerkrade.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

6. Milieu
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

3.6.1.

Wet milieubeheer

3.6.2.

Mandaat/Volmacht

Het accepteren van meldingen
en het stellen van
maatwerkvoorschriften
(Activiteitenbesluit Wet
Milieubeheer).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Het beslissen omtrent aanvragen
ex artikel 10.63 Wet
Milieubeheer.

-Directeur Domein Stad
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Wet Geluidhinder
Het doen van aanvragen in het
kader van de Wet Geluidhinder.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Het vaststellen van hogere
waarden in het kader van de Wet
geluidhinder.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Uitvoering van
saneringsbepalingen
wegverkeerslawaai ex artikel 89
en de hierop gebaseerde
regelingen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Het doen van opgaven voor
actualisering van het Milieu
Uitvoeringsprogramma Geluid.

3.6.3.

Bijzonderheden

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Afvalstoffenverordening
Het beslissen op aanvragen om
een vergunning voor inzameling
van afvalstoffen door anderen
dan de gemeentelijke
inzameldienst (RD4).

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

3.6.4.

Het adviseren aan rijks-en
provinciale instanties m.b.t.
uitvoeringsaspecten van
algemene milieu
aangelegenheden.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

3.6.5.

Het aanvragen van vergunningen
op grond van diverse
milieuwetten en uitvoeringsmaatregelen voor de gemeente
c.q. gemeentelijke diensten bij
andere openbare lichamen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

3.6.6.

Het be- en afhandelen van
milieuklachten betreffende het
taakgebied van de dienst.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

3.6.7.

Algemene plaatselijke
verordening
Artikel 4:6
Het verlenen van ontheffing
voor het incidenteel
overschrijden van de
geluidvoorschriften.

3.6.8.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

Handhaving
(zie ook 3.1.1. e.v.)
Het schriftelijk wijzen op het
niet naleven van voorschriften,
verbonden aan een in het kader
van de Wet milieubeheer
afgegeven vergunning,
ontheffing of vrijstelling dan wel
voorschriften verbonden aan een
ingevolge de Wet milieubeheer
vastgestelde algemene maatregel
van bestuur.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving

De bevoegdheid tot het horen of
laten horen van
belanghebbenden en het
beoordelen van de ingebrachte
zienswijzen.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Milieu en Bouwen
-Clusterleider Milieu en
Handhaving
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7. Bouwen en wonen
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

3.7.1.

Besluiten in het kader van
verleende gemeentegarantie aan
particulieren.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden
-Mandaat omvat het
verlenen van finale
kwijting.
-Mandaat omvat
verder:
* het voeren van
correspondentie
inzake de
achterstandsbewaking, waaronder
mede wordt verstaan
het doen opeisen van
leningen en het
starten van
veilingprocedures;
* het treffen van
betalingsregelingen in
het kader van het
verhalen van geleden
verliezen als gevolg
van verleende
garantie en in
verband hiermede het
voeren van de nodige
correspondentie w.o.
het laten leggen van
loonbeslagen;
* het uitbetalen van
verliezen en andere
kosten
(incassokosten).
-Mandaat geldt niet
voor:
* het verlenen van
toestemming tot
onderhandse verkoop
* het meebieden op
openbare verkopen.

3.7.3.

Het beslissen op aanvragen en
besluiten tot toestemming in het
kader van de Leegstandswet.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

8. Ruimtelijke ordening
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

3.8.1.

Planschade

3.8.2.

Mandaat/Volmacht

Het aangaan van
planschadeverhaalsovereenkomsten.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Het beslissen op een verzoek tot
wraking van één of meerdere
adviseurs o.g.v. artikel 5 van de
‘Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in
planschade 2009’.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

3.8.3.

Het niet-ontvankelijk verklaren
van een aanvraag ter verkrijging
van een planschadevergoeding op
grond van het bepaalde in art. 6.4
lid 2 (leges) Wet ruimtelijke
ordening.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Starterslening
3.8.4.

Toekennen van een starterslening
o.g.v. de vigerende Verordening
(Vrom) starterslening gemeente
Kerkrade.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling

3.8.5.

Besluiten t.a.v.
(principe)aanvragen toevoeging
kleine woningbouwinitiatieven
(max. 5 woningen) aan de
Regionale
Woningmarktprogrammering.*

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling*

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.
*= Conform, c.q. in
verlengde besluit
college, d.d. 07-052019; 19N002015.

3.8.6.

Besluiten t.a.v. de administratieve
correcties van de Regionale
Woningmarktprogrammering.*

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling*

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.
*= Conform, c.q. in
verlengde besluit
college, d.d. 07-052019; 19N002015.

3.8.7

3.8.8

Administratieve afhandeling van
-Directeur Domein Stad
de besluiten onder 3.8.5. en 3.8.6.: -Hoofd afdeling Stedelijke
o.a. schriftelijk verzoek aan de
Ontwikkeling*
Bestuurscommissie Wonen &
Herstructurering PSL inzake
toevoeging aan de Regionale
Woningmarktprogrammering, de
privaatrechtelijke overeenkomst
inzake financiële compensatie en
correspondentie met aanvrager.*

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

Administratieve afhandeling van
de besluiten van bouwplannen
(>5 woningen) die separaat door
college of gemeenteraad worden
vastgesteld: o.a. schriftelijk
verzoek aan de
Bestuurscommissie Wonen &
Herstructurering PSL inzake
toevoeging/wijziging aan de
Regionale
Woningmarktprogrammering en
correspondentie met aanvrager.*

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt betreffende
portefeuillehouder in
kennis gesteld.

-Directeur Domein Stad
-Hoofd afdeling Stedelijke
Ontwikkeling*

*= Conform, c.q. in
verlengde besluit
college, d.d. 07-052019; 19N002015.

*=Conform, c.q. in
verlengde besluit
college, d.d. 07-052019; 19N002015.
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9. Overig
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/Ondervolmac Bijzonderheden
ht

3.9.1.

Het indienen van een verzoek om
schadevergoeding bij het
Waarborgfonds Motorverkeer.

-Directeur Domein Stad
-Procesondersteuner Bedrijfsbureau
-Hoofd Bedrijfsbureau Domein Stad sector SOB

3.9.2.

Het aanwijzen van
toezichthouders, het
ondertekenen en verstrekken van
legitimatiebewijzen ten behoeve
van deze toezichthouders.

Directeur Domein Stad
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Hoofdstuk 4 Domein Bestuur

1. Algemeen
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.1.1.

Het nemen van besluiten op
aanvragen voor subsidies in het
kader van ‘Beleef Kerkrade’.

Directeur domein Bestuur

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden
De bevoegdheid geldt
slechts voor zover het
betreft subsidieaanvragen tot
maximaal € 15.000,per aanvraag en voor
zover passend binnen
de ter zake
vastgestelde
begroting, c.q.
vastgesteld
bekostigingsoverzicht
gemeenteraad.

2. Rechtsbelangen
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.2.1.

Het besluiten tot verdaging van de
beslistermijn van
bezwaarschriften, zoals bedoeld in
artikel 7:10 derde lid Awb.

-Directeur Domein Bestuur
-Secretaris Centrale
Bezwaarschriften- en
Klachtencommissie

4.2.2.
.

Het bekendmaken van de
beslissing op bezwaarschriften
zoals bedoeld in artikel 7:12
tweede lid Awb.

-Directeur Domein Bestuur
-Secretaris Centrale
Bezwaarschriften- en
Klachtencommissie

4.2.3.

Het besluiten tot overslaan van de
bezwaarschriftenprocedure op
grond van de Wet rechtstreeks
beroep Awb.

-Directeur Domein Bestuur
-Secretaris Centrale
Bezwaarschriften- en
Klachtencommissie

4.2.4.

Opdracht geven aan advocaat, c.q.
advocatenkantoor of andere
juridisch adviseur tot het verlenen
van juridische bijstand.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering
-Clusterleider Rechtsbelangen en
Communicatie

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

3. Personeel en organisatie
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.3.1.

Het doen van loonbelastingaangiften en IZAL-en ABPafdrachten.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Personeel,
Organisatie en Informatiebeleid
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4. Bevolkingsaangelegenheden
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

4.4.1.

Het voeren van bestandsbeheer
van de geautomatiseerde
bevolkingsbestanden.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein

4.4.2.

Het uitoefenen van bij of
krachtens de Wet basisregistratie
personen (Wet BRP) en Besluit
BRP aan het college opgedragen
taken met betrekking tot de
basisadministratie
persoonsgegevens.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein

4.4.3.

Het afnemen van verklaring onder
eed of belofte ex artikel 2.8,
tweede lid onder e, Wet BRP.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein
-Clusterleider Frontoffice

-Senior medewerker burgerlijke stand
-Senior BRP specialist
-Kwaliteitsmedewerker Burgerzaken
-Baliemedewerker A

4.4.4.

Het beslissen op verzoeken van
burgers, afnemers en derden
ingevolge artikel 3.6 en 3.9 Wet
BRP inzake:
- afgifte van verklaringen en
afschriften uit de BRP;
- informatieverstrekking uit de
BRP.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein
-Clusterleider Frontoffice

-Senior medewerker burgerlijke stand
-Senior BRP specialist
-Kwaliteitsmedewerker Burgerzaken
-Baliemedewerker A
-Klantadviseur
-Medewerker Burgerzaken
-Administratief medewerker balie

4.4.5.

Het uitoefenen van in de Kieswet
aan het college opgedragen taken
met betrekking tot verkiezingen.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein

Van mandaat
uitgezonderd zijn het
nemen van besluiten
inzake vaststelling
vergoeding:
- voor de voorzitter,
leden en
plaatsvervangende
leden van de
stembureaus;
- voor gebruik van
stemlokalen.

4.4.6.

Het (her)benoemen van
buitengewoon ambtenaren
burgerlijke stand voor het sluiten
van huwelijken.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein

Besluitvorming
geschiedt conform
door college
vastgestelde eisen.

4.4.7.

Het aanwijzen van trouwlocaties.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Burgerplein

Besluitvorming
geschiedt conform
door college
vastgestelde
toetsingscriteria.

5. Financiën
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

4.5.1.

Het besluiten tot het aangaan van
kas- en callgeldleningen en tot het
uitzetten van overtollige gelden.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Financiën

-Senior beleidsmedewerker Financiën
-Senior medewerker Financieel Beleid
en Controlling
-Senior medewerker Audit en
Controlling

Volmacht geldt
slechts met
inachtneming van het
treasurystatuut.
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.5.2.

Het besluiten tot het toewijzen aan
kredietbeheerders van in
begrotingswijzigingen opgenomen
kredieten.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Financiën
-Clusterleider Financiële
administratie

4.5.3.

Het doen van Btw- en Vpbaangiften en afdrachten.

-Directeur Domein Bestuur
Hoofd afdeling Financiën

4.5.4.

Het (mede)vertegenwoordigen in
cassatieprocedures betrekking
hebbende op gemeentelijke
belastingen en Wozbeschikkingen.

De heffingsambtenaar, zijnde het
Hoofd afdeling Financiën

4.5.5.

Het besluiten tot het oninbaar
verklaren van vorderingen.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Financiën

4.5.6.

Het aanwijzen van de comptabele, Directeur Domein Bestuur
de betalingsfiatteur alsmede hun
plaatsvervangers (op basis van de
Gemeentewet (art. 212 ), de
vigerende Financiële verordening
gemeente Kerkrade en de
vigerende Budgethoudersregeling.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

-Senior beleidsmedewerker Financiën
-Senior medewerker Financieel Beleid
en Controlling
-Senior medewerker Audit en
Controlling
-Senior medewerker Financiële
administratie

Van deze in mandaat
genomen besluiten
wordt de portefeuillehouder mondeling in
kennis gesteld.
Conform
collegebesluit van 23
juni 2020,
geregistreerd onder
nummer 20n00289.

6. Facilities, Informatievoorziening
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.6.1.

Het besluiten tot het aangaan,
-Directeur Domein Bestuur
wijzigen en opzeggen van
-Hoofd afdeling Bestuur en
verbintenissen ter zake van het
Bedrijfsvoering
gebruiksrecht, huur, koop, leasing,
onderhoud, reparatie en
schoonhouden, voor zover het
roerende goederen betreft.

4.6.2.

Het besluiten om in het kader van
het operationele netwerk:
- Niet-standaard automatiseringsapparatuur en/of programmatuur
al dan niet aan te sluiten op het
netwerk.
- Medewerkers in het netwerk in
te voeren en te autoriseren tot
gebruikmaking van programmaproducten en het verlenen van
toegang tot gegevensbestanden en
databanken dan wel medewerkers
de toegang tot het netwerk te ontzeggen en te ontnemen in geval
van overtreding van de ter zake
geldende beveiligings- en autorisatierichtlijnen.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden
Deze bevoegdheid
geldt slechts voor
zover het
organisatiebelang de
beslissing vordert en
de gevolgen reeds in
de begroting zijn
aangegeven (een en
ander volgens het
vigerend centraal
inkoopbeleid).

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

4.5.3.

Het besluiten tot het uitvoeren van -Directeur Domein Bestuur
een computeruitwijkprocedure.
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering

4.5.4.

Het uitvoeren van openbare
aanbestedingen en Europese
aanbestedingen.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling Bestuur en
Bedrijfsvoering
-Clusterleider Bedrijfsvoering

Bijzonderheden

Een en ander volgens
vigerend centraal
inkoopbeleid.

7. Openbare Orde en Veiligheid
Nr.

Bevoegdheid/grondslag

4.7.1.

Evenementen

Mandaat/Volmacht

Het beslissen op c.q. nader
-Directeur Domein Bestuur
uitwerken van aanvragen tot het
-Hoofd afdeling Openbare Orde en
houden van tentfeesten, straatVeiligheid (OOV)
markten etc., waarvoor het college
reeds een principe-toestemming
hebben verleend en welke door het
college zijn opgenomen in het
evenementenoverzicht.

Het beslissen op aanvragen tot het
houden van tentfeesten,
straatmarkten etc., ingekomen na
datum vaststelling
evenementenoverzicht.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Het nemen van tijdelijke
verkeersmaatregelen bij
evenementen.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Het in uitzonderlijke gevallen,
enkel in overleg met de politie,
nemen van afwijkende
-Directeur Domein Bestuur
verkeersmaatregelen als hierboven -Beleidsmedewerker OOV
genoemd.

4.7.2.

4.7.3.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Van de bij
(onder)mandaat
genomen besluiten
wordt periodiek per
kwartaal een
overzicht aan het
college verstrekt,
alsmede van het
aantal in behandeling zijnde aanvragen.

Van de bij mandaat
genomen besluiten
wordt periodiek per
kwartaal een
overzicht aan het
college verstrekt,
alsmede van het
aantal in behandeling zijnde aanvragen.
Mandaat geldt
uitsluitend voor
besluiten conform
advies Werkgroep
Verkeer.

Winkeltijdenwet
Het beslissen op aanvragen om
ontheffing op grond van de wet.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Het beslissen op aanvragen om
ontheffing ingevolge de
Winkeltijdenverordening.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Van de bij (onder)
mandaat genomen
besluiten wordt
periodiek per
kwartaal een
overzicht aan het
college verstrekt,
alsmede van het
aantal in behandeling
zijnde aanvragen.

Wet op de Kansspelen
-Directeur Domein Bestuur
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Het beslissen op aanvragen om
vergunning voor het houden van
kansspelen als bedoeld in art. 1
onder a, van de Wet op de
Kansspelen (art. 3 van de wet).

-Hoofd afdeling OOV

Het beslissen op aanvragen om
toestemming tot het houden van
kleine kansspelen (art. 7c van de
Wet).

4.7.4.

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Algemene plaatselijke
verordening
Het beslissen op aanvragen tot het
verkrijgen van een vergunning c.q.
ontheffing inclusief de intrekking
ervan, als bedoeld in:
-Artikel 2:10
-Directeur Domein Bestuur
Ontheffing tot het in gebruik
-Hoofd afdeling OOV
nemen van een gedeelte van de
weg, anders dan bedoeld in 3.4.1.;

-Artikel 2:22
Ontheffing verbod hebben van
objecten onder hoogspanningslijn;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 2:80
Intrekken vergunning exploitatie
kamerverhuurbedrijf;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 2:108
Ontheffing houden hinderlijke
dieren;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 2:112
Ontheffing houden van bijen bij
woningen/aan de weg;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 2:119
Vergunning verkoop vuurwerk;

Mandaat betreft
uitsluitend intrekking
op verzoek
vergunninghouder.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 3:3
Vergunning tot het exploiteren van -Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV
een escortbedrijf;
-Artikel 3:9
Intrekken vergunning
escortbedrijf;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 5:2
Ontheffing verbod voertuigen van
autobedrijf etc. te parkeren;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 5:3
Ontheffing te koop aanbieden
voertuigen;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 5:6
Ontheffing verbod caravans etc. te
parkeren;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Mandaat betreft
uitsluitend intrekking
op verzoek van
vergunninghouder.
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

-Artikel 5:7
Ontheffing verbod
reclamevoertuigen te parkeren;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 5:8
Ontheffing verbod parkeren van
grote voertuigen;

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Artikel 5:13
Vergunning tot het houden van
inzameling van geld en/of
goederen;

-Artikel 5:15
Ontheffing ventverbod;

-Artikel 5:18
Vergunning tot het innemen van
een standplaats.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Met inachtneming
van het landelijke
collecterooster
(collectes) en de door
het Centraal Bureau
Fondsenwerving
uitgebrachte
adviezen.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

-De bevoegdheid tot kennisgeving -Directeur Domein Bestuur
van het voornemen tot het
-Hoofd afdeling OOV
opleggen van een last onder
-Clusterleider Handhaving
bestuursdwang, dan wel het
opleggen van een last onder
dwangsom, de beslissing tot het
opleggen van een last onder
bestuursdwang als bedoeld in art.
125 Gemeentewet en titel 5.3
Algemene wet bestuursrecht (last
onder bestuursdwang en last onder
dwangsom), inclusief
kostenverhaal en de invordering
en verdere afhandeling.

4.7.5.

Marktverordening
Kerkrade 2012
-Artikel 3
Beslissen op aanvraag vergunning. Hoofd afdeling OOV
-Artikel 4
Ontheffing verstrekken
dranken/eetwaren aan
vergunninghouders.
-Artikel 5
Intrekken van vergunning op
verzoek, overlijden
vergunninghouder, verstrekken
van onvolledige/onjuiste dan wel
dubbele vergunning op een markt.

-Artikel 7
Onmiddellijke verwijdering van
marktterrein.

Hoofd afdeling OOV

Hoofd afdeling OOV

Medewerker Handhaving

Schriftelijke
bevestiging door
Hoofd afdeling OOV.

Hoofd afdeling OOV
-Artikel 8
Schorsen/intrekken vergunning
wegens overtreding voorschriften,
wangedrag of bedrog, niet voldoen
marktgelden, belemmeren
functionarissen in uitoefening van
hun taak.
-Artikel 9

Hoofd afdeling OOV
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Uitsluiten meeloper voor
dagplaats.

4.7.6.

Marktreglement
Kerkrade 2012
-Artikel 2,| lid 4
Aanwijzen van maximaal 7 dagen,
resp. 11 dagen (WMC-jaar), per
kalenderjaar waarop weekmarkt
Kerkrade- Centrum op een andere
locatie dan de Markt kan
plaatsvinden. *

Directeur Domein Bestuur *

-Artikel 2, lid 6
Vaststellen van een opstelling- en
vlekkenplan.

Directeur Domein Bestuur

-Artikel 3
Afgelasten weekmarkt/opleggen
treffen voorzieningen.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 4, lid 2
Afwijken van standaardmaat bij
toewijzen standplaats.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 4, lid 3
Wijzigen branchering, evenals
vaststellen maximum aantal
standplaatsen per branche per
mark.t
-Artikel 6
Vaststellen anciënniteitlijst .

-Artikel 7
Doorhalen inschrijving op
anciënniteitlijst.
-Artikel 8
Beslissen op verzoek tot
overschrijving
standplaatsvergunning.

Directeur Domein Bestuur

Met inachtneming
van het advies van de
marktcommissie.
Met inachtneming
stormprotocol.

Met inachtneming
van het advies van de
marktcommissie.

Hoofd afdeling OOV

Hoofd afdeling OOV

Hoofd afdeling OOV

-Arikel 9
Toewijzen standplaatsen.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 10
Toewijzen vaste standplaatsen.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 11
Toewijzen dagplaatsen.

Medewerker Handhaving

-Artikel 12
Ontheffing verlenen van
verplichting tot innemen
standplaats van begin tot einde
van de marktdag.

Met inachtneming
van het advies van de
marktcommissie*
*= Conform besluit
college, d.d. 05-022019; 19n00041.

Met inachtneming
beleidsregel.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 13
Ontheffing voor gebruik van eigen Hoofd afdeling OOV
materialen.

-Artikel 15
Ontheffing van verplichting tot
aanwezigheid/tijdige afmelding.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 16
Plaatsen van maximaal 2
vervangers op vergunning.

Hoofd afdeling OOV

Met inachtneming
beleidsregel.

Slechts in geval van
klaarblijkelijke
hardheid.
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Nr.

Bevoegdheid/grondslag

Mandaat/Volmacht

-Artikel 17
Ontheffing aanwezig hebben
voertuigen op marktterrein.

Hoofd afdeling OOV

-Artikel 20
Toestemming gebruik
geluidsapparatuur.

Hoofd afdeling OOV

Ondermandaat/
Ondervolmacht

Bijzonderheden

Met inachtneming
beleidsregel.

Algemeen: opleggen van sancties
in kader van naleving bepalingen
in reglement.

Hoofd afdeling OOV

4.7.7.

Het beslissen op aanvragen om
standplaats op de kermis
(verpachten).

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

betreft een volmacht

4.7.8.

Het beslissen inzake het laten
opslaan van inboedels bij
huisuitzetting.

-Directeur Domein Bestuur
-Hoofd afdeling OOV

betreft een volmacht

4.7.9.

Het besluit tot het door middel van -Directeur Domein Bestuur
bestuursdwang (doen) verwijderen -Hoofd afdeling OOV
van voertuigwrakken e.d. van de
openbare weg.

4.7.10. Het uitvoeren van de
Wegsleepregeling.

Met inachtneming
geformuleerd
sanctiebeleid.

-Directeur Domein Bestuur

-Medewerker Handhaving
-Beleidsmedewerker OOV

28

