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Algemeen
Algemene wet bestuursrecht
Bevoegdheid
Het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. de terugzendplicht
Gelegenheid geven aan de aanvrager/derde belanghebbende om een zienswijze te geven
Het nemen van een besluit om af te zien van het horen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb
Beslissen om aanvraag niet te behandelen
Afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuwe feiten of omstandigheden
Verdaging, opschorting beslissing op aanvraag
Verzoeken en stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een
vertaling of een samenvatting aan te vullen
Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom bij niet tijdig beslissen
Vaststellen betaling geldsom middels betalingsbeschikking
Verrekenen van een geldschuld met een bestaande vordering middels beschikking tot verrekening
Verlenen uitstel van betaling middels beschikking tot uitstel van betaling
Verlenen van een voorschot middels beschikking tot verlening van een voorschot
Vaststellen van de verschuldigde rente middels rentebeschikking
Handhaving
Bevoegdheid
Vooraankondiging bestuursdwang, last onder dwangsom
Horen van zienswijzen aangaande voornemens tot opleggen van dwangsommen of besluiten tot bestuursdwang
Inwilligen, opleggen, opheffen, (voorlopig) afwijzen, vernietigen, intrekken, wijzigen, opschorten en invorderen van last onder dwangsom en last onder bestuursdwang
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Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Medewerker
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager

Voorwaarden
Artikel 2:3, 6:15
Artikel. 4:7, 4:8
Artikel 4:11
Artikel 4:5
Artikel 4:6
Artikel 4:14, 4:15, 9:11 Awb, art.
31 Dienstenwet
Artikel 4:5, art. 32 Dienstenwet,
verordeningen
Artikel 4:18 Awb
Artikel 4:86
Artikel 4:93
Artikel 4:94, 4:96
Artikel 4:95, 4:96
Artikel 4:99

Verleend aan
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
Afd. 5.3.1, 5.3.2 Awb
Artikel 4:8 Awb

Teammanager

Afdeling 5.3.1., 5.3.2, Artikel
5:24, 5:31a, b en d e.v. Awb
Artikel 125 Gemw.

Medewerker

Bevoegdheid
Opleggen, wijzigen en intrekken van een bestuurlijke boete

Verleend aan
Teammanager

Gedoogbeschikking verlenen en afwijzen
Verlenen, verlengen van een begunstigingstermijn

Teammanager
Teammanager

Stuiten van verjaring
Vaststellen invorderingsbeschikking

Medewerker
Teammanager

Artikel 5:37 Awb

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Titel 4.2 Awb

Teammanager,
teamcoördinatoren
Medewerker

Titel 4.2 Awb

Subsidies: Algemene subsidieverordening Nunspeet
Bevoegdheid
Behandelen van subsidies (verlenen, weigeren, intrekken, vaststellen, verrekenen en terugvorderen) tot een
bedrag van € 5.000,Behandelen van subsidies (verlenen, weigeren, intrekken, vaststellen, verrekenen en terugvorderen) tot een
bedrag van € 30.000,-.
Toestemming verlenen aan subsidieontvanger voor bepaalde rechtshandelingen indien dat bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is bepaald
Aanvragen van subsidies bij provincie, rijksoverheid en daarover verantwoording afleggen

Voorwaarden
Bijzondere wetgeving
Artikel 44a Drank- en Horecawet, art. 35c Wet op de kansspelen, art. 18a Participatiewet,
art. 20a Ioaw/Ioaz, etc.
m.u.v. mandaatverbod in art.
10:3 lid 4 Awb
Artikel 5:24 lid 2, 5:32a lid 2
Awb

Artikel 4:71 Awb

Teammanager,
projectleider

Wet hergebruik van overheidsinformatie
Bevoegdheid
Het nemen van besluiten op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Wet openbaarheid van bestuur
Bevoegdheid
Beslissen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
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Aangaan van overeenkomsten, inkopen
Bevoegdheid
Aangaan van opdrachten, (raam)overeenkomsten en uitvoering van bijbehorende offerte trajecten die onder
gunning van enkelvoudige en meervoudige onderhandse opdrachten vallen voor werken tot een bedrag van
€ 5.000 en voor leveringen en diensten tot een bedrag van € 2.500

Verleend aan
Medewerker

Aangaan van opdrachten, (raam)overeenkomsten en uitvoering van bijbehorende offerte trajecten die onder
gunning van enkelvoudige en meervoudige onderhandse opdrachten vallen voor werken, leveringen en diensten

Teammanager,
programmamanager

Dienstverleningsovereenkomsten in NEO-verband met twee of drie partijen sluiten

Gemeentesecretaris
Gemeentesecretaris
Gemeente Harderwijk

Dienstverleningsovereenkomsten in NEO-verband met twee of drie partijen ondertekenen
De bevoegdheden met betrekking tot het inkoopproces Jeugd 2022 betreffen met inachtneming van de
vastgestelde inkoopstrategie:
a. het voorlopig en definitief gunnen van de opdracht Jeugd; en
b. het besluiten tot het aangaan van de contracten Jeugd.

Vertegenwoordiging
Bevoegdheid
Procesvertegenwoordiging van de burgemeester, het college, de gemeenteraad (Commissie Bezwaarschriften, rechtbank, gerechtshof, Raad van State)
Het vertegenwoordigen van de gemeente bij notarissen

Opgaven ten behoeve van statistieken en/of verzoeken om feitelijke informatie, verstrekken van feitelijke informatie aan ambtelijke en bestuurlijke instanties (CBS)
Verdaging beslistermijn bezwaarschriften en klachten
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Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Inkoopbeleid,
inkoophandboek, algemene inkoopvoorwaarden van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)
Inkoopbeleid,
inkoophandboek, algemene inkoopvoorwaarden van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)
Na afstemming met college
030246414
030297953
(zie bevoegdhedenbesluit voor
een volledige omschrijving van
alle bevoegdheden)

Voorwaarden
Vooraf afstemming met portefeuillehouder vereist

Medewerker die
daar uitdrukkelijk
voor aangewezen is in de notariële volmacht
Medewerker
Medewerker

Artikel 7:10 lid 3 en 4, 9:11 lid 2
Awb

Bevoegdheid
Afhandeling van bezwaarschriften die zijn uitgezonderd van behandeling door de Commissie Bezwaarschriften met uitzondering van de beslissing op bezwaar
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Verleend aan
Teammanager

Voorwaarden
Artikel 2 lid 2 Verordening cb, titel 4.4 Awb, art. 4:18 Awb

Algemeen ten aanzien van personele aangelegenheden
Cao gemeenten, Personeelshandboek
Bevoegdheid
Aangaan van arbeidsovereenkomst
Beëindiging arbeidsovereenkomst
Omzetting tijdelijk dienstverband in vast dienstverband
Inpassing in de functieschaal
Wijzigingen in het functiehuis (waarbij de totale formatie niet wijzigt), zijnde:
- verschuivingen van functies of formatie binnen of tussen afdelingen/teams;
- Indeling van een functie in een ander HR21-profiel (waarbij er geen financiële gevolgen zijn);
- Openstellen van een vacature (intern regio en extern), binnen de bestaande formatie.
Aanpassing personeelsbestand door middel van inhuur tijdelijk personeel
Instemming (tijdelijke) arbeidstijduitbreiding/vermindering
Aanwijzing:
- ambtenaren voor diverse bevoegdheden (onder andere subkassier)
- tot aanvaarden andere (tijdelijke) werkzaamheden
- tot aanvaarden andere (tijdelijke) betrekking
Verlenen van:
- (deeltijd) ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
Toekennen van onbetaald verlof, waarnemingstoelage, extra periodieke verhoging binnen de functieschaal,
persoonlijke toelage, tijdelijke toeslag, arbeidsmarkttoelage, garantietoelage
Vergoeding schade kleding en uitrusting, motorrijtuig ten gevolge van de vervulling van zijn functie
Vaststellen van alle P&O-beleid, behalve dat waarin rechtspositionele zaken voor de medewerkers worden
geregeld
Aanwijzing functies wacht- en storingsdienst
Uitvoering verlofregelingen (vakantieverlof, buitengewoon verlof , studie- en examenverlof, zwangerschapsen bevallingsverlof, ouderschapsverlof, kortdurende zorgverlof, etc.)
Aangaan van stageovereenkomsten
Instemming met verkoop van uren
Toekennen van buitendagvenstervergoeding
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Verleend aan
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie

Directie
Directie
Directie

Directie
Directie
Directie
Directie
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager

Voorwaarden
hoofdstuk 2 Cao

Team Samenleving
Marktverordening, Marktreglement
Bevoegdheid
Uitvoering Marktverordening en -reglement

Verleend aan
Teammanager

In- en uitschrijven van vergunninghouders op de anciënniteitslijst
Intrekken vaste standplaatsvergunning op verzoek van vergunninghouder of bij overlijden vergunninghouder
Onderwijs/sport
Bevoegdheid
Vaststellen roosters schoolzwemmen en gymnastiek
Aangaan overeenkomsten gymnastiek- en zwemvervoer
Incidentele verhuur van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties voor alle vormen van gebruik
Structurele verhuur van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties voor alle vormen van gebruik
Leerplichtwet, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Bevoegdheid
Uitvoering bevoegdheden uit de Leerplichtwet 1969 t.a.v. de hiernaast genoemde artikelen
Uitvoering bevoegdheden uit de Leerplichtwet 1969 en de uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie t.a.v. de hiernaast genoemde artikelen

Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
m.u.v. hoofdstuk 4
Marktreglement
Artikel 7 verordening

Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Teammanager

Voorwaarden

Verleend aan
College en burgemeester
gemeente Harderwijk
Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Voorwaarden
Artikel 16 lid 1, 2, 4
Artikel 3a, 3b. 3c, 6,
7, 15, 16 lid 8, 18 19,
21, 21a, 22, 23 en
25.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Bevoegdheid
Verleend aan
Voorwaarden
Uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Besluit registers kinderopvang,
Teammanager
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Afgeven van een positieve beschikking op aanvraag tot exploitatie van een kindercentrum of gastouderbuMedewerker
Artikel 1.46, 2.3
reau of voorziening voor gastouderopvang, peuterspeelzaal
Mutaties Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen m.u.v. verwijdering niet op eigen verzoek
Medewerker
Artikel 1.47, 2.4
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Jeugdwet
Bevoegdheid
Indienen verzoek tot onderzoek (VTO)
Ontvangen van notificatie intake via de collectieve opdracht routeer voorziening (CORV) en inzien en verwerken van cliëntgegevens jeugddomein, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan
Doen van verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming

Zorg verlenen aan doelgroep en toegang verlenen aan burgers naar gespecialiseerde jeugdhulp (niet vrij toegankelijke hulp)
Beslissen op verzoeken gespecialiseerde jeugdhulp (niet vrij toegankelijke hulp)
De bevoegdheid om de opdracht en uitvoeringstaken zoals neergelegd in de Dienstverleningsovereenkomst
bedrijfsbureau Jeugd uit te voeren.

Verordening leerlingenvervoer
Bevoegdheid
Beslissen op verzoeken tot het toekennen van een vervoersvoorziening op basis van de Verordening leerlingenvervoer en het uitvoeren van de werkzaamheden zoals neergelegd in de overeenkomst en het jaarplan.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Bevoegdheid
Bevoegdheid tot nemen van besluiten en handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen (A.0012606)

Bevoegdheid tot nemen van besluiten en handelingen ter uitvoering van de wettelijke taken Beschermd Wonen Wmo en opvang. Van mandaat uitgesloten: de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, de
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Verleend aan
Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Teammanager
Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Voorwaarden
Artikel 7.4.1
Artikel 2.4
Mandaat wordt geacht te gelden als
bewerkingsovk in de
zin van art. 14 lid 2
WBP
Artikel 2.11

Bevoegdhedenbesluit Dienstverlening
bedrijfsbureau Jeugd

Verleend aan
College en burgemeester
gemeente Elburg

Voorwaarden
Mandaatbesluit Uitvoering Leerlingenvervoer 2018

Verleend aan
Dagelijks bestuur van de
GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarbij ondermandaat is toegestaan.
Teammanager
College en burgemeester
gemeente Harderwijk

Voorwaarden

mandaatbesluit Beschermd Wonen
maatschappelijke

Bevoegdheid
beslissing om beroep en/of hoger beroep in te stellen, vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten en handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen GGZ
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten en handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening beschermd wonen licht verstandelijke beperking
Vertegenwoordigen van gemeente Nunspeet in de vergadering van gemeenten binnen stichting Veilig Thuis
Noord Oost Gelderland, met uitzondering van het vaststellen van de begroting en de goedkeuring van de
jaarrekening.

Verleend aan

Het nemen van een besluit en het uitvoering geven aan het met wederzijds goedvinden beëindigen van de
huidige overeenkomsten op grond van de Wmo 2015 voor de producten begeleiding groep regulier en begeleiding groep arbeidsmatig, die zijn gesloten tussen de gemeenten ( Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe) en
de aanbieders en het in dat kader vervolgens sluiten van tijdelijke overeenkomsten.
Het nemen van een besluit en het uitvoering geven aan het sluiten van overeenkomsten op grond van de
Wmo 2015 met aanbieders die niet eerder hebben ingeschreven op de aanbestedingsprocedure.

Burgemeester gemeente
Elburg

Voorwaarden
ondersteuning
(0302111834)

GGD
Medewerker
De portefeuillehouder
Wmo/Jeugdzorg gemeente
Harderwijk en portefeuillehouder Veiligheid gemeente Ermelo

Zie vastgelegde bevoegdheden van de
Vergadering van Gemeenten van de
Stichting Veilig Thuis
Noord Oost Gelderland (03027395)
0302129702

Burgemeester gemeente
Elburg

0302129702

Burgerfonds vitale kernen
Bevoegdheid
Toekennen, weigeren, intrekken, vaststellen, verrekenen en terugvorderen van bijdragen

Verleend aan
Teammanager

Voorwaarden
030278711

Privaatrechtelijke bevoegdheden
Bevoegdheid
Het in bruikleen geven van kunstcollectie en ondertekenen van bijbehorende bruikleenovereenkomsten

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
cultuurbeleid
A.0011485
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Team Sociaal
Negatieve beslissingen
Bevoegdheid
De beslissingsbevoegdheid om negatief te beslissen ten aanzien van aanvragen vallend onder de onderwerpen en wetgeving hieronder (negatief: alles wat afwijkt van de aanvraag of het verzoek van de burger)
Verstrekken van betalingen, leningen en voorschotten
Bevoegdheid
Het nemen van beslissingen tot betalingen, leningen en voorschotten tot een bedrag van € 20.000 per aanvraag op jaarbasis ten aanzien van bevoegdheden hier genoemd onder Wmo, Participatiewet, IOAW, IOAZ,
BBZ, minimabeleid en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Het nemen van beslissingen tot betalingen, leningen en voorschotten vanaf een bedrag van € 20.000 per
aanvraag op jaarbasis ten aanzien van bevoegdheden hier genoemd onder Wmo, Participatiewet, IOAW,
IOAZ, BBZ, minimabeleid en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Verleend aan
Teammanager

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Teammanager

Wet maatschappelijke ondersteuning, Verordening maatschappelijke ondersteuning, Beleidsregel sociaal medische indicatie
Bevoegdheid
Verleend aan
Uitvoering Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet, Beleidsregels maatschappeMedewerker
lijke ondersteuning, Uitvoeringsregels PGB in de Wmo en de Jeugdwet, RNV gemeenten en Zeewolde en
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet
Betaling en hoogte bevoorschotting PGB’s aan SVB
Teammanager
Betaling van eenmalige PGB’s
Medewerker
Het stellen van een sociaal medische indicatie en het beslissen tot het verstrekken van een tegemoetkoming Medewerker
Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en minimabeleid
Bevoegdheid
Het nemen van beslissingen op aanvragen en heronderzoeken
Routinematige aanpassingen van lopende uitkeringen in verband met gewijzigde omstandigheden c.q. reguliere normwijzigingen
Het verstrekken van een (schriftelijke) termijn van orde plus een (schriftelijke) hersteltermijn inzake de inlichtingenverplichting
Het aangaan van leenovereenkomsten
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Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Voorwaarden

Bevoegdheid
Het verstrekken van een geldlening in het kader van de BBZ
Het opleggen van maatregelen bij schending voorwaarden en/of verplichtingen
Het doen van opgaven en betaling van premies door gemeenteambtenaren
Het doen van opgaven en betaling van belastingen
Het nemen van beslissingen tot inzet re-integratie instrumenten
Het nemen van beslissingen inzake terugvordering en verhaal + rekesten
Het in der minne overeenkomen van betalingsregelingen en het nemen van besluiten dienaangaande
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Bevoegdheid
Uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regeling gehandicaptenparkeerkaart
Bevoegdheid
Besluiten op aanvragen verstrekken gehandicaptenparkeerkaart en/of een duplicaat, afgifte van voornoemde
documenten en het ongeldig verklaren van deze parkeerkaart.
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Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

voorwaarden
Art. 49-55 BABW,
art. 86 RVV 1990,
Regeling Gehandicaptenparkeerkaart

Team Publiek
Negatieve beslissingen
Bevoegdheid
De beslissingsbevoegdheid om negatief te beslissen ten aanzien van aanvragen vallend onder de onderwerpen en wetgeving hieronder (negatief: alles wat afwijkt van de aanvraag of het verzoek van de burger)
Beheersverordening begraafplaatsen
Bevoegdheid
Uitvoeren van de verordening
Rijkswet op het Nederlanderschap
Bevoegdheid
In behandeling nemen van en adviseren omtrent naturalisatieverzoeken en het in behandeling nemen van en
beslissing op verzoeken om optieverlening
Het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap
Kieswet
Bevoegdheid
Verstrekken van inlichtingen uit het Kiezersregister
Benoeming leden stembureaus
In behandeling nemen van aanvragen en verstrekken van vervangende stempassen, volmachten en kiezerspassen
In behandeling nemen en ondertekenen van de af te leggen ondersteuningsverklaringen voor politieke groeperingen
In behandeling nemen van verzoekschrift waarbij EU-onderdanen de keuze maken om bij de gemeente hun
stem uit te brengen
Paspoortwet, wegenverkeerswet
Bevoegdheid
Besluiten op aanvragen om afgifte van reisdocumenten, de afgifte van reisdocumenten en de verklaring van
vermissing van het reisdocument
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Verleend aan
Teammanager

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Medewerker

Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
Artikel D4-7
Artikel E4
Artikel J8, L8, K3

Medewerker

Artikel H4

Medewerker

Artikel Y32

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 31, lid 1 paspoortwet

Bevoegdheid
Besluiten op aanvragen om afgifte van rijbewijzen, de afgifte van rijbewijzen en de verklaring van vermissing
van het rijbewijs
Wet basisregistratie personen
Bevoegdheid
Het nemen van beslissingen vallend onder de BRP
Privaatrechtelijke bevoegdheden
Bevoegdheid
Behandelen aangifte vondst van een onbeheerde zaak, onbeheerde zaken in bewaring nemen, bewijs van
aangifte of inbewaringgeving verstrekken
Uitgifte gemeentelijke grond voor evenementen
Aanwijzen van eenmalige trouwlocatie als huis der gemeente

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 116 en 117
wegenverkeerswet

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 5:5 BW

Medewerker
Medewerker

Beslissen op een aanvraag voor het toestaan van een huwelijksvoltrekking in de open lucht binnen de directe
omgeving van de permanente huwelijkslocatie

Medewerker

Benoemen eenmalige Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Medewerker
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Artikel 1:63 BW, art.
147 tweede lid gemeentewet
Artikel 4 lid 5 van de
Regeling aanwijzing
permanente huwelijkslocaties
Artikel 1:16 BW

Team Financiën
Gemeentewet
Bevoegdheid
Oninbaar verklaren (geheel of gedeeltelijk) van publieke vorderingen belastingen

Verleend aan
Invorderingsambtenaar

Voorwaarden
Artikel 255, lid 5

Algemene wet rijksbelastingen
Bevoegdheid
Toepassen hardheidsclausule
Kwijtschelding boete

Verleend aan
Heffingsambtenaar
Heffingsambtenaar

Voorwaarden
Artikel 63
Artikel 66

Financieringsstatuut
Bevoegdheid
Aangaan van langlopende geldleningen
Uitzetten overtollige gelden en afsluiten kasgeldleningen

Verleend aan
Teammanager, treasurer
Treasurer

Voorwaarden
Artikel 6
Artikel 6

Financiële verordening
Bevoegdheid
Beheren depositorekeningen
Vaststellen definitieve betaaladvieslijst

Verleend aan
Treasurer
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 23
Artikel 23

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 8

Wet financiering decentrale overheden
Bevoegdheid
Verstrekken van wettelijk vereiste opgaven. Gegevens ten aanzien van sub a-h opnemen in jaarrekening,
sub i wordt afzonderlijk verstrekt.
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Team Informatie
Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Bevoegdheid
Aanwijzen BAG-beheerder
Beheer basisregistraties adressen en gebouwen
Het toekennen van pand- en/of objectnummers voor nieuwbouwprojecten
Vaststelling definitieve geometrie
Opmaken proces-verbaal
Opmaken schriftelijke verklaringen signalering wijzigingen

Verleend aan
Teammanager
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
0302109516

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)
Bevoegdheid
Beheer/werkzaamheden verrichten m.b.t. administratie in het kader van de WKPB

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 3 -13 Wet
Artikel 4, 5 Besluit

Verleend aan
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 10 lid 1 onder
g, 11
Artikel 12

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 9 wet

Medewerker

Artikel 30 wet

Archiefwet, Archiefverordening: Besluit Informatiebeheer gemeente Nunspeet
Bevoegdheid
Beheren van de documenten van de beheerseenheid voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats
Wet basisregistratie grootschalige topografie
Bevoegdheid
Zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie
door levering van de gegevens aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Afstemmen met een andere bronhouder over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten
Wet basisregistratie ondergrond, Besluit basisregistratie ondergrond
Bevoegdheid
Brondocumenten met resultaten van een onderzoek naar de ondergrond doorzenden aan Onze Minister
t.b.v. registratie.
Melding doen aan Onze Minister bij gerede twijfel over de juistheid van de in de registratie opgenomen gegevens over de ondergrond

18

Artikel 8
Artikel 10 lid 1 sub b

Wet basisregistratie personen (BRP)
Bevoegdheid
Uitvoeren adresonderzoeken en de correspondentie dienaangaande
Het tekenen van beschikkingen ambtshalve verhuizing

Verleend aan
Teammanager
Medewerker
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Voorwaarden

Team Infra
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
Bevoegdheid
Beslissen op aanvraag instemmingsbesluit
Verlengen termijn voor beslissing op aanvraag
Nadere regels stellen t.a.v. gegevens verstrekking en de wijze van verstrekken
Nadere voorschriften of beperkingen verbinden aan het instemmingsbesluit
Breekverbod instellen
Plannen van overleg
Toezicht en handhaving
Intrekking instemmingsbesluit, aanzeggen herstel oorspronkelijke situatie
Werkzaamheden stilleggen

Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 2-5
Artikel 7
Artikel 6, 15
Artikel 8
Artikel 11
Artikel 9, 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
Bevoegdheid
Ontheffing verlenen in het kader van artikel 87
Uitvoering ontheffingenbeleid parkeerduurbeperking inrijverbod

Verleend aan
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Wegenverkeerswet 1994
Bevoegdheid
Toekennen van invalidenparkeerplaats
Beslissen op aanvragen om vergunning of ontheffing
Het nemen van besluiten aangaande het werkverkeer, verkeersbesluiten daaronder begrepen

Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Bevoegdheid
Aanstelling eenmalige verkeersregelaars en verkeersregelaars voor bepaalde duur
Verlenen toestemming voor tijdelijk gebruik gemeentegrond (plaatsen bouwkeet/materiaal)

Verleend aan
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 56 lid 1b
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Basismobiliteit
Bevoegdheid
De bevoegdheid om de opdracht en uitvoeringstaken zoals neergelegd in de Dienstverleningsovereenkomst
Basismobiliteit en het jaarplan ten behoeve van basismobiliteit uit te voeren.
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Verleend aan
College en burgemeester
gemeente Elburg

Voorwaarden
Dienstverleningsovereenkomst Basismobiliteit

Team Openbare Ruimte
Riolering, telecomwetgeving, APV, privaatrechtelijke bevoegdheden
Bevoegdheid
Beslissen en afhandelen aanvraag rioolaansluitvergunningen
Indienen declaraties degeneratievergoedingen nutsbedrijven
Uitvoeren bomenverordening
Verlenen toestemming voor tijdelijk gebruik gemeentegrond (plaatsen bouwkeet/materiaal)
Werkzaamheden stilleggen

Verleend aan
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Natuurterreinen
Bevoegdheid
Ontheffing betreden en bijzonder gebruik natuurgebieden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 4:11, 5:33
APV
Artikel 4.11 APV

Verlening ontheffing ruiters
Behandelen van kapmeldingen ingevolge Wet Natuurbescherming (Wnb)
Kapmelding indienen t.a.v. natuurterreinen in eigendom van Nunspeet Wet Natuurbescherming
Ontheffing herplantplicht aanvragen t.a.v. natuurterreinen in eigendom van Nunspeet
Verkopen van contracthout vrij gekomen uit bossen in eigendom van gemeente Nunspeet

Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

Telecomwetgeving

Artikel 4.2 Wnb
Artikel 4.3 Wnb

Afval-contractenbeheer
Bevoegdheid
De bevoegdheid om de opdracht en uitvoeringstaken zoals neergelegd in de Dienstverleningsovereenkomst
gast- en gastheergemeente Afval-contractenbeheer uit te voeren.

Verleend aan
College en burgemeester
gemeente Oldebroek

Voorwaarden
Dienstverleningsovereenkomst gasten gastheergemeente Afval-contractenbeheer

Schades
Bevoegdheid
Verhaal schade aan gemeente-eigendommen
Voeging in strafproces ten behoeve van schadeverhaal

Verleend aan
Medewerker
Teammanager

Voorwaarden
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Melding aan college

Team Personeel, Organisatie en Communicatie
Cao gemeenten, personeelshandboek
Bevoegdheid
Uitvoering verplaatsingskostenvergoeding
Brief opzegging arbeidsovereenkomst en ondertekenen
Arbeidsovereenkomst maken en ondertekenen
Uitvoering hoofdstuk 3 Cao gemeenten en ondertekenen (salaris, salaristoeslagen en vergoedingen)
Arbeidstijdvermindering besluit maken en ondertekenen
Arbeidstijduitbreiding besluit maken en ondertekenen
Brief maken en ondertekenen arbeidsvermindering
Brief maken en ondertekenen arbeidsuitbreiding
Ontslag- en benoemingsbrief maken en ondertekenen bij ontslag in combinatie met herplaatsing
Uitvoering zwangerschap- en bevallingsverlof
Uitvoering ouderschapsverlof
Uitvoering regeling jubilea
Uitvoering arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling
Uitvoering aanvullende re-integratie activiteiten
Uitvoering salarisadministratie (incl. afdrachten)

Verleend aan
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
P&O adviseur
Salarisadministrateur, administratief medewerker
P&O
P&O adviseur, administratief medewerker P&O

Voorwaarden

Algemene plaatselijke verordening
Bevoegdheid
Uitvoering APV
Behandelen van en beslissen op aanwijzingen, meldingen, vergunningen en ontheffingen

Verleend aan
Teammanager
Medewerker

Voorwaarden

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
Bevoegdheid
Opdracht verstrekken aan het Landelijk Bureau Bibob

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 3

Correspondentie omtrent werving- en selectieprocedure
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Regeling burgerluchthavens, Wet Luchtvaart
Bevoegdheid
Beslissen op aanvraag verklaring van geen bezwaar voor paramotorvliegen, ballonvaren en luchtvaartvertoning
Verordening winkeltijden
Bevoegdheid
Beslissen op aanvraag van een ontheffing en het intrekken of wijzigen van een ontheffing
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, Wpg, Wbp)
Bevoegdheid
Verwerkersovereenkomst aangaan en ondertekenen
Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangaan en ondertekenen
Beslissen inzake het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 18 Regeling,
artikel 8.1a Wet

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 2, 4 6

Verleend aan
Privacy Officer / Teammanager
Privacy Officer / Teammanager
Privacy Officer / Teammanager

Voorwaarden
Artikel 28 AVG, artikel 6c Wpg
Artikel 26 AVG

Beslissen inzake het melden aan de Betrokkene inzake een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Privacy Officer / Teammanager

Uitvoeren voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy Officer / Teammanager
Privacy Officer / Teammanager

Besluiten in rechtsverzoeken ingediend door betrokkenen

Gemeentewet
Bevoegdheid
Opdrachtbrief voor de jaarrekening

Verleend aan
Concerncontroller
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Artikel 33 AVG, artikel 33a Wpg, artikel
34 a lid 1 Wbp
Artikel 34 AVG, artikel 33a Wpg, artikel
34a lid 2 Wbp
Artikel 36 AVG, artikel 33b Wpg
Artikel 34 Uavg jo.
Artikel 12 en 15 t/m
22 AVG, artikel 29 jo.
Artikel 24a t/m 28
Wpg

Voorwaarden
Artikel 213

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Huisvestingsverordening
Bevoegdheid
Beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning voor huurwoningen
Besluiten tot verlening of weigering van urgentieverklaringen
Advisering over bezwaarschriften tegen weigering van huisvestingsvergunningen en weigering van urgentieverklaringen

Leestandwet
Bevoegdheid
Toekennen vergunning voor tijdelijke verhuur van woningen
Wet Bodembeheer
Bevoegdheid
Besluiten ten aanzien van plan van aanpak en vrijgave bodemsanering
Meldingen toepassen grond Bouwstoffenbesluit
Wet Ruimtelijke Ordening
Bevoegdheid
Digitaal waarmerken van ruimtelijke instrumenten
Vragen om advies planschadeverzoeken aan adviesbureau
Verkoop, verhuur, gronden en panden
Bevoegdheid
Sluiten en ondertekenen van koopovereenkomsten voor op de verkoopkaart aangegeven percelen snippergroen tot 100 m²
Afwijzen van snippergroen verzoeken die niet zijn opgenomen op de verkoopkaart
Terugkoopregeling bij koop-goedkoopregeling
Besluiten ten aanzien van plan van aanpak en vrijgeving archeologie
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Verleend aan
Woningstichting Omnia
Regionale
urgentiecommissie
Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling
Noord-Veluwe

Voorwaarden
Artikel 4, 12
Artikel 13

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 15-17

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Teammanager

Voorwaarden
Beleidsregel verkoop
onrendabel groen

Teammanager
Teammanager
Regioarcheoloog

Artikel 14

Bevoegdheid
Vertegenwoordigen van het college bij afhandeling verkoop/verhuur panden en gronden

Verleend aan
Medewerker

Beslissen op aanvragen in het kader van de startersregeling

Medewerker

Privaatrechtelijke bevoegdheden
bevoegdheid
Beoordeling en afhandeling van schade aan gemeentelijke eigendommen en bij de gemeente ingediende
schadeclaims. Toewijzingen tot € 500,-.
Beoordeling en afhandeling van schade aan gemeentelijke eigendommen en bij de gemeente ingediende
schadeclaims. Toewijzingen tot € 5.000,Verhuur/verpachting gemeentelijke gronden
Huur- en pachtaanpassingen gemeentelijke eigendommen
Mutaties verzekeringen
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Voorwaarden
Onder voorbehoud
van onderliggend
collegebesluit
Verordening starterslening

Verleend aan
Medewerker

voorwaarden
Burgerlijk Wetboek

Teammanager

Burgerlijk Wetboek

Teammanager
Medewerker
Medewerker

Huurwet
Verzekeringen

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Handhaving
Bevoegdheid
Het opleggen en opheffen van een last onder bestuursdwang (het stilleggen van de sloop
of het afwijzen daarvan)

Verleend aan
Directeur Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Besluit omgevingsrecht, besluit ruimtelijke ordening, bouwverordening
Bevoegdheid
Verleend aan
Het geven van een reactie op een vooroverleg omgevingsvergunning
Medewerker
Beslissen op aanvragen omgevingsvergunningen reguliere procedure voor activiteiten genoemd in artikel 2.1 Medewerker
en 2.2 van de Wabo en het verbinden van voorschriften hieraan
Beslissen op aanvragen omgevingsvergunningen uitgebreide procedure voor activiteiten genoemd in artikel
2.1 en 2.2 van de Wabo en het verbinden van voorschriften hieraan
Vragen van advies
Uitbrengen van advies
Opvragen van een verklaring van geen bedenkingen
Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning
Intrekken omgevingsvergunning
Aanhouden van een aanvraag omgevingsvergunning, doorbreking van de aanhouding
Het verlengen van de beslistermijn met zes weken in geval reguliere procedure van toepassing is
Bij uitgebreide procedure bepalen dat art. 3.1 of afd. 3.4 Awb achterwege blijft
Brief omgevingsvergunning van rechtswege
Coördinatiebesluit met voorbereiding van beschikkingen krachtens artikel 6.2 van de Waterwet (directe lozingen)
Coördinatiebesluit handhaving
Het beslissen om een omgevingsvergunning terstond na haar bekendmaking in werking te laten treden
Overschrijven vergunning
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Voorwaarden
Artikel 5.17 Wabo
Bouwbesluit

Voorwaarden
Artikel 2.1, 2.2

Teammanager

Artikel 2.1, 2.2, 2.12

Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Teammanager
Medewerker
Medewerker
Teammanager
Medewerker
Teammanager

Artikel 2.26

Teammanager
Teammanager
Medewerker

Artikel 5.21
Artikel 6.2
Artikel 2.25

Artikel 2.27
Artikel 2.31
Artikel 2.33, 5.19
Artikel 3.3 t/m 3.6
Art 3.9, lid 2
Artikel 3.10, lid 2
Artikel 3.9, lid 3
Artikel 3.16

Bevoegdheid
Advies welstandsnota

Verleend aan
Medewerker

Advies welstandsnota in overige gevallen

Dorpsbouwmeester

Wet geluidhinder
Bevoegdheid
Vaststellen hogere grenswaarde met betrekking tot omgevingsvergunning
Vaststellen hogere grenswaarde indien tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze is ingebracht, met betrekking tot omgevingsvergunning

Verleend aan
Teammanager
Medewerker

Bouwbesluit, activiteitenbesluit milieubeheer, besluit mobiel puinbreken, besluit lozen buiten inrichtingen, vuurwerkbesluit
Bevoegdheid
Verleend aan
Behandeling meldingen
Medewerker, Directeur
ODNV
Behandeling sloopmeldingen volgens het Bouwbesluit, toezicht houden op de uitvoering van sloopwerkzaam- Directeur ODNV
heden en het voeren van handhavingsprocedures ten aanzien van sloopwerkzaamheden
Drank- en horecawet
Bevoegdheid
Beslissen op aanvragen drank- en horecawetvergunning

Verleend aan
Medewerker

Verlenen, weigeren of wijzigen aanhangsel drank- en horecawetvergunning
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Medewerker

Voorwaarden
Artikel 9.1 lid 6
Bouwverordening:
Voor zover het betreft ‘kleine bouwwerken’ en ‘bouwwerken, niet zijnde
kleine
bouwwerken’, voor
zover deze zijn gelegen buiten de gebieden met een uitgebreide toets
Artikel 9.1 Bouwverordening

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden
Artikel 3 lid 1, 27, 28
en 30
Artikel 30a

Bevoegdheid
Intrekken, schorsen drank- en horecawetvergunning
Verlenen, weigeren ontheffing
Ontzegging toegang tot ruimte
Wet op de kansspelen: Speelautomatenbesluit
Bevoegdheid
Beslissen op aanvragen vergunning voor het houden van een loterij, bingo, e.d. en het intrekken van de vergunning
Beslissen op aanvragen vergunning voor het aanwezig hebben van een speelautomaat en het intrekken van
de vergunning
Algemene plaatselijke verordening
Bevoegdheid
Behandelen van en beslissen op aanwijzingen, meldingen, vergunningen en ontheffingen
Brandbeveiligingsverordening
Bevoegdheid
Beslissing op aanvraag vergunning Brandveilig gebruik (gebruiksvergunning), gebruik inrichting geen bouwwerk zijnde
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Verleend aan
Teammanager
Medewerker
Teammanager

Voorwaarden
Artikel 31 en 32
Artikel 35
Artikel 36

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 3, 5

Medewerker

Artikel 30b e.v.

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden

Verleend aan
Medewerker

Voorwaarden
Artikel 2

Delegatiebesluiten
Wet ruimtelijke ordening
Bevoegdheid
Het nemen van een projectbesluit in het kader van een legalisatieonderzoek voor die gevallen waarin het verlenen van planologische medewerking voor legalisatie van de geconstateerde overtreding ongewenst is
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Delegans
Gemeenteraad

Delegataris
Het college

Voorwaarden
Artikel 3.10

