OVERZICHT DELEGATIEBESLUITEN MET BIJBEHORENDE RANDVOORWAARDEN

(versie na besluitvorming gemeenteraad 17 september 2015)

* delegatie aan werkgeverscommissie in plaats van aan college van burgemeester en wethouders
** delegatie aan fractievoorzitters in plaats van aan college van burgemeester en wethouders
*** delegatie aan voorzitter van de raad in plaats van aan college van burgemeester en wethouders
NR.:
NR.:

ONDERWERP:

VOORWAARDE:

WIJZE VAN VERANTWOORDING:
VERANTWOORDING:
Aanvullend aan artikel 4

A1.

A2.

A3.

A4. *

B1.

B2.

B3.**

B4.***

GEMEENTEWET
Het optreden in of het voeren van verweer en het voorzien in
de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van
door derden ingediende bezwaar- en beroepschriften c.q.
verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van
overleg ex artikel 10:41 van de Algemene wet bestuursrecht,
waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente
betrokken is
Benoeming en ontslag leden gemeentelijke
ombudscommissie
(Conform raadsbesluit 17 mei 2005)
Besluiten tot wijzigen van de tarieven reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaring omtrent gedrag
(Conform raadsbesluit 19 december 2003)
Overdracht van de werkgeversrol voor de griffie aan de
werkgeverscommissie
(Conform raadsbesluit 8 november 2012)
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Besluiten op verzoeken in het kader van de Wet Dwangsom
en beroep bij niet tijdig beslissen, waarbij de raad als
gemeentelijk bestuursorgaan betrokken is
Het op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht opschorten, verdagen en/of verder uitstel
verlenen van de termijn voor het beslissen op een bij de raad
ingediend bezwaarschrift
Klachtenbehandeling betreffende gedragingen van de
burgemeester
(Conform raadsbesluit 30 juni 2005)
Klachtenbehandeling betreffende interne klachten gericht
tegen de raad en commissies als bestuursorgaan
(Conform raadsbesluit 30 juni 2005)

De raad wordt bij eerste gelegenheid over
het besluit geïnformeerd

Jaarlijks verslag van werkzaamheden en
bevindingen aan de raad

Raad door middel van verslagen
informeren

Kopie van de brief ter inzage leggen voor
de raad of op raadsnet laten plaatsen
Kopie van de brief ter inzage leggen voor
de raad of op raadsnet laten plaatsen

De raad wordt bij handhaving klacht
geïnformeerd
De raad wordt geïnformeerd over de
ingediende klacht en afhandeling
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B5.

C1.

E1.

E2.

E3.

F1.

F2.

F3.

F4.

Benoeming leden commissie die bezwaarschriften tegen
raadsbesluiten behandelt
(Conform raadsbesluit 11 november 2010)
AANSPRAKELIJKHEID
Het beslissen op verzoeken om zelfstandige schadebesluiten,
voor zover de bevoegdheid daartoe bij de raad berust
WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR
(Vervallen bij raadsbesluit 17 september 2015)
SOCIALE PIJLER
Aanwijzen van locaties voor huwelijksvoltrekkingen en
partnerregistraties (aanwijzing huis der gemeente)

Benoemen leden van de raad van toezicht Stichting
Onderwijsgroep Spoenk
(Conform raadsbesluit 12 september 2013)
Deelnemen aan het Gemeentelijk overleg openbaar onderwijs
(GO3) van Stichting Onderwijsgroep Spoenk
(Conform raadsbesluit 12 september 2013)

De bevoegdheid is begrensd op een
maximum van € 5.000.

Mits passend binnen de bij raadsbesluit
van 2 januari 2002 vastgestelde
toetsingscriteria voor alternatieve locaties
voor huwelijksvoltrekking en
partnerregistratie
De raad wordt bij eerste gelegenheid over
het benoemingbesluit geïnformeerd
De raad wordt periodiek geïnformeerd

FYSIEKE PIJLER
Het vaststellen en afwijzen van een projectbesluit ex art. 3.10
Wro en het besluit geen exploitatieplan vast te stellen bij een
projectbesluit als bedoeld in artikel 6.12 Wro
(Conform raadsbesluit 27 november 2008)
Het vaststellen of het afzien van een exploitatieplan (art. 6.12
Wro) bij wijzingsplannen (ex art. 3.6 Wro)
(Conform raadsbesluit 3 maart 2011)
Het vaststellen van een exploitatieplan en het besluit geen
exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro
behorende bij een omgevingsvergunning waarbij met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van
de Wabo medewerking wordt verleend
(Conform raadsbesluit 26 mei 2011)
Besluiten op verzoeken om de onttrekking van wegen aan de
openbaarheid (art. 9 Wegenwet)
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Raad door middel van verslagen van het
GO3 informeren. Daarnaast actieve
informatie en zo nodig consultatie bij
tussentijdse gebeurtenissen en besluiten

F5.
F6.

Vaststellen grenzen van de bebouwde kom of kommen (20a
Wegenverkeerswet 1994)
Wet BAG: vaststellen naamgeving en begrenzing van
woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare
ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen,
standplaatsen en afgebakende terreinen
(Conform raadsbesluit 9 september 2010)
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