Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)

FINANCIËLE EN NIET-FINANCIËLE RECHTMATIGHEID
Wetgeving extern
1 Gemeentewet
Wet Milieubeheer

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Verordening reinigingsheffingen (2010)

Art 1, 2, 12, 18 t/m 20.

Art. 9, lid 2;
vrijstellingen.
Art. 15; betalingstermijnen.

Art. 16; college kan
nadere regels geven

Art. 9; vrijstellingen

Art. 3 en 6; belastbaar feit. Art. 5; tarieven afvalstoffen.
Art. 4 en 7; belastingplicht. Art. 8; tarief reinigingsrecht.
Art. 9, lid 1& 4;
vrijstellingen.
Art. 10; poorttarieven
milieustraat.
Art. 17; kwijtschelding
afvalst.heffing max € 175,-.

Ingangsdatum:
- verordening: per 1 jan. 2010
- 1e wijz.: per 1 januari 2012
- 2e wijz.: per 1 januari 2013

2 Brandweerwet

Tarieventabel Veiligheidsregio
(dienstverlening Brandweer)

x

x

x

x

Hoogte

x

Art. 1, 6, 9, 12 en 13.

Art. 7;
betalingstermijnen.

4 Gemeentewet (art.
229, lid 1).
Wet op de
lijkbezorging.

Verordening lijkbezorgingsrechten (2012)

Art. 1, 6, 12 t/m 14.

Art. 8; betalingstermijnen Art.10; overdracht
bevoegdheden (college).
Art. 11; college kan
nadere regels geven.

5 Gemeentewet

Verordening marktgelden 1999

Artikel 2, 5 en 10.

Artikel 6, contante
betaling bij innemen
standplaats en
betalingstermijjnen

Artikel 8, college kan
nadere regels geven

Art. 2, 6, 10 en 11.

Art. 7;
betalingstermijnen.

Art. 8; college kan
nadere regels geven.

Art. 7; bevoegdheid
aanwijzen (betaald)
parkeerplaatsen bij
college.
Art. 8; bevoegdheid tot
gebruik wielklem en
aansluitend
wegsleepregeling. In
verordening staat 'kan'.
De wielklem wordt in de
praktijk niet toegepast.
Art. 12; college kan
nadere regels geven.

Ingangsdatum: 1 januari 2012.

6e wijziging per 1 januari 2007.
6 Gemeentewet
(art. 220 t/m 220h)

Verordening onroerende zaakbelastingen
(2010)

Art. 10; overdracht van
bevoegdheden.
Art. 11; college kan
nadere regels geven.

Geen duur, tarief per
dienstverlening op advies
Regionale Brandweer.

x

Art. 2; belastbaar feit.
Art. 3; belastingplicht.
Art. 10; vrijstellingen.

Art. 4; vrijstellingen.
Art. 5; tarieventabel.
Art. 8; geen mogelijkheid
tot kwijtschelding.

Geen duur, tarief per
dienstverlening.

x

Art. 2; belastbaar feit
Art. 3; belastingplicht

Art. 4; tarieventabel.
Art. 9; geen mogelijkheid
tot kwijtschelding.

Art. 5; belastingjaar.
Art. 7, ontstaan
belastingschuld.

Artikel 1, belastbaar feit
Artikel 3, belastingplicht

Artikel 4, tarieven
Artikel 7, restitutie bij
Artikel 9, geen mogelijkheid intrekking of ziekte
tot kwijtschelding

x

Art. 1; belastingplicht.

Art. 3; maatstaf van heffing. Art. 1; tarief per jaar &
Art. 4; vrijstellingen.
peildatum 1 januari.
Art. 5; tarieven.
Art. 9; kwijtschelding (max.
100%).

x

Art. 2; belastbaar feit.
Art. 3; belastingplicht.
Art. 10; vrijstellingen.

Art. 4; tarieventabel voor
Art. 5; ontstaan van de
parkeren en vergunningen. belastingschuld
Art. 9; tarieven voor
naheffingen, wielklem en
wegslepen.
Art. 11; geen mogelijkheid
tot kwijtschelding.

Bij ziekte zullen
bewijsstukken worden
gevraagd (staat niet in
verordening) .

Ingangsdatum:
- verordening: per 1 jan. 2010
- 1e wijz.: per 1 januari 2011
- 2e wijz.: per 1 januari 2012
- 3e wijz.: per 1 januari 2013
7 Gemeentewet
(art. 225)

Verordening parkeerbelastingen (2010)
Ingangsdatum:
1e wijz.: 1 jan. 2011.
2e wijz.: 1 jan. 2012
3e wijz.: 1 jan. 2013

Art. 1, 6 (ged.), 13 en 14. Art. 6; contante betaling
of via telefoon (SMSparkeren) bij aanvang
parkeren.
Art. 6, lid 4;
betalingstermijnen bij
naheffingsaanslagen.

1

Art. 9, lid 3; vrijstellingen.
Art. 11; belastingjaar (tarief
per jaar).
Art. 13; peildatum 1 januari
voor aantal personen en
X/12e restitutie bij aanvang
in de loop van het jaar en
beëindiging.
Art. 14; ontstaan
belastingschuld.

Facturering van dienstverleningen (tarieventabel)

GERING
FINANCIEEL
3 Gemeentewet
Legesverordening (2012)
(art. 156, lid 1 en 2, en
art. 229, lid 1)
Ingangsdatum: 1 januari 2012.

Duur

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Art. 10;
betalingstermijnen.

Art. 12; college kan
nadere regels geven.

Art. 1, 2, 8, 13 en 14.

Art.10;
betalingstermijnen

Art. 11; college kan
nadere regels geven

Artikel 10,
betalingstermijnen

Artikel 11, college kan
nadere regels geven

8 Gemeentewet
(art. 228)
Verordening
parkeerbelastingen
2010.

Art. 1, 8 en 13.
Verordening precariobelasting
(geldt voor terrassen en gebruik parkeerplaatsen)

9 Gemeentewet (art.
228a).
Wet op de
waterhuishouding.
Waterleidingwet.

Verordening rioolheffing (2010)

10 Gemeentewet

Verordening toeristenbelasting (2010)

Artikel 1, 7, 8,13 en 14.

11 Gemeentewet
Europese
aanbestedingsrichtlijnen

Nota aanbestedingsbeleid (2001)

De overige bladzijden
van de Nota zijn
algemeen van aard.

x

12 Gemeentewet
artikel 160

Organisatieregeling

De regeling bevat
algemene bepalingen,
geen financiële
rechtmatigheidsaspecten

x

De regeling bevat wel
algemene
bevoegdheden voor de
algemeen directeur, de
concerncon-troller,
afdelingshoofden en
teamleiders.

Art. 1 en 2.
Art. 4 en 5;
verantwoordelijkheden.
Art. 8;
budgetverschuivingen.
Art. 9; rapportage.
ikel 1, 3, leden 2 en 3, 4,
5, 6 lid 1, en artikel 7.

x

Art. 2, leden 2 en 3;
aanwijzen budgethouder(s) en/of
budgetbeheerder(s).
Art. 3; griffier
budgethouder budgetten
raad.
Art. 6; aangaan
verplichtingen en doen
van uitgaven (directie,
houder en beheerder).
Art. 6, lid 6; overdragen
bevoegdheden (directie).
Art. 12; in gevallen
waarin de regeling niet
voorziet beslist het
college.

Recht

Hoogte

Duur

x

Art. 2; belastbaar feit.
Art. 3; belastingplicht.
Art. 4; vrijstellingen.

Art. 5; tarief.
Art. 6; gedeelte eenheid is
volle eenheid, belasting
alleen voor oppervlakte
gemeentegrond.
Art. 11; geen mogelijkheid
tot kwijtschelding.

Art. 5; jaartarief, alleen
zomerseizoen of per dag bij
terrasuitbreiding.
Art. 7; belastingtijdvak.
Art. 9; ontstaan
belastingschuld.

x

Art. 3; belastbaar feit en
Art. 6; tarief.
Art. 12; geen mogelijkheid
belastingplicht.
Art. 4; rechten voor elk
tot kwijtschelding.
zelfstandig gedeelte.
Art. 5; maatstaf van heffing
is per eigendom.

Art. 7; belastingjaar is
kalenderjaar.
Art. 9; ontstaan bij aanvang
belastingjaar.

Artikel 1, belastbaar feit.
Artikel 2, belastingplicht.
Artikel 3, vrijstellingen.

Artikel 5, forfaitaire wijze
van berekening.
Artikel 6, tarief.
Artikel 9, > € 12,-- geen
aanslag.
Artikel 12, geen
mogelijkheid tot
kwijtschelding.

Artikel 4, maatstaf is
aantal overnachtingen.

x

Blz. 11, richtlijnen voor
bedragen van werken,
diensten en leveringen.

Blz.12 bevat de hoogte
bedragen voor de diverse
soorten van aanbesteding

Onbeperkt

x

Regeling vloeit ook voort
uit de Financiële
verordening (art. 212)

Art. 7, lid 1, schriftelijke
opdrachtverstrekking en
gunning voor bedragen
boven € 2.500,--.

Art. 2, lid 3; budgethouder
kan 'doormandateren' aan
budgetbeheerders, maar
blijven verantwoordelijk.

Ingangsdatum:
- 1e wijz.: per 1 juni 2005.
- 2e wijz.: per 1 jan. 2010.
- 3e wijz.: per 1 jan. 2011.

Ingangsdatum:
- verordening: per 1 jan. 2010
- 1e wijz.: per 1 januari 2011
- 2e wijz.: per 1 januari 2012
- 3e wijz.: per 1 januari 2013

COLLEGE
('NIET FINANCIEEL')

13 Gemeentewet.
Regeling budgethouderschap (2011)
Algemene wet
bestuursrecht.
Ingangsdatum: 1 januari 2011.
&
Fin.
beheersverordening.
Aanbestedingsbeleid.
Mandaatregeling.
COLLEGE

Bewijsstukken

2

Artikel 15 , schriftelijke
aanmeldingsplicht

x

Onbeperkt

Art. 6, lid 4; directie tekent Ingaande 01-01-2011;
verplichtingen > € 100.000,- onbeperkt.
-.
Art. 6, lid 5, budgethouder
tot het gevoteerde budget,
tot max. € 100.000,--.
Art. 6, lid 5;
budgetbeheerder tot max. €
10.000,-- en tot het
gevoteerde budget.
Art. 7, lid 1, schriftelijke
opdrachtverstrekking en
gunning voor bedragen
boven € 2.500,--.

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
14 Gemeentewet artikel
212

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Art. 3; overzicht P&CArt. 12; interne controle, Art. 10, lid 2, sub d;
cyclus komend
bij afwijkingen neemt
financiering langer dan 1
dienstjaar (vóór 1 nov.) college maatregelen.
jaar 2 prijsopgaven.
Art. 5, lid 2;
Art. 13; misbruik en
overschrijding budget of oneigenlijk gebruik
krediet, melding in
(vaststelling college van
eerstvolgende
regels).
raadsvergadering
Art. 14; financiele
(college).
organisatie (zorgen en
Art. 7, lid 2; afschrijvings- vastleggen door
termijnen (in Nota
college).
Kaders begroting).
Artikel 3, lid 2, bevoegdArtikel 7, liquiditeitenplanning 1 en 4 jaar.
heid uitzetten middelen.
Kort = EMU saldo
Artikel 14,
Lang = investeringsuitgangspunten AO en IC
programma
t.a.v. treasury. Artikel
15, verantwoordelijkheden treasuryfunctie
Artikel 16,
bevoegdheden
treasuryfunctie.

Recht

Hoogte

Duur

Art. 6, lid 4; toelichting
afwijkingen groter dan €
50.000,--.
Art. 7; waardering en
afschrijving vaste activa.
Art. 9; vaststelling hoogte
belastingen, rechten,
heffingen en prijzen.
Art. 10, lid 4; methodiek
van rekenrente (activa).

Art. 6, lid 1; periode
tussentijdse rapportages (3
maanden en 7 maanden).

Beheersverordening

INGETROKKEN
(28-02-2008)
15 Gemeentewet
artikel 212

Financiële beheersverordening

Art. 1; definities.
Art. 2 t/m 6; begroting en
verantwoording.
Art. 8; kostprijsberekening.
Art. 10; financieringsfunctie.
Art. 11; administratie.
Art. 12; interne controle.
Art. 15 en 16;
slotbepalingen.

16 Gemeentewet
artikel 212

Besluit Treasurystatuut Gemeente
Valkenswaard

Artikel 1, 2, 3, lid 3,
artikel 4 lid 3 t/m 5,
artikel 5, artikel 6, lid 2,
artikel 12, 17 en 18.

17 Gemeentewet
artikel 213

Controleverordening

Art. 1; definities.
Art. 2, leden 2 t/m 5;
opdrachtverlening
accountant.
Art. 3; informatieverstrekking (collge).
Art. 4 en 5; uitvoering
accountantscontrole.
Art. 6; overige controles
en opdrachten.
Art. 7; rapportages.
Art. 8 en 9; slotbepalingen.

'NIET FINANCIEEL'

Art. 2 lid 1; benoeming
accountant (periode 3
jaar met optie tot
eenzijdige verlenging
van 2 maal één
boekjaar).
Art. 3, lid 4; overlegging
gecontroleerde
jaarrekening (eind april).

x

x

3

x

Artikel 4, lid 1,
Artikel 3, lid 1, leningen
garanties publieke taak aan kasgeldlimiet 8,5%, lid 2,
renterisiconorm van 20%
door raad goedgekeurde
derde partijen.
Artikel 3, lid 3, derivaten
zijn toegestaan ter
beperking financiële
risico's. Vooraf advies
externe accountant.
Artikel 6, lid 1, bij uitzetten
letten op rating.
Artikel 8, indekken
valutarisico's bij
tegenwaarde van > €
25.000,--.
Artikel 9, minimaal 3
offertes bij langlopende
financiering.
Artikel 10, minimaal 3
offertes bij langlopende
uitzettingen.
Artikel 11, relatiebeheer.
Artikel 13, saldo en
liquiditeitenbeheer, in lid 6
twee offertes bij
kortlopende uitzettingen, bij
daggeld < € 5.000.000,-volstaat één offerte.
x

x

Geen duur in de zin van
financiële rechtmatigheid

x

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
18 Gemeentewet
artikel 213a
'NIET FINANCIEEL'

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Verordening onderzoeken doelmatigheid
en doeltreffendheid gemeente Valkenswaard

Artikel 1.
Artikel 2, lid 2,
informeren raad bij niet
voldoen aan
aanbevelingen binnen
één jaar.
Artikel 3 leden 2 t/m 4,
artikel 4, 6 en 7.

Artikel 2, lid 1, nakomen
aanbevelingen binnen
één jaar na het uitkomen
van het rapport van
bevindingen.
Artikel 3, lid 1, ieder jaar
bij de conceptbegroting
onderzoeksplan naar
raad.

x

Bij dreigende overschrijding krediettermijn
verzoekt college de raad
om verlenging.

x

Ingangsdatum: 1 mei 2007.

19 Interne regelgeving
(raad).

Nadere regels m.b.t. kredieten door de
gemeenteraad

Betreft een
initiatiefvoorstel waartoe
de raad op 31 oktober
2002 heeft besloten.

20 Archiefwet

Archiefverordening Valkenswaard (2012)

De verordening betreft
algemene bepalingen.

NIET FINANCIEEL

21 Gemeentewet
artikel 212 en Besluit
begroting en
verantwoording
Provincies en
Gemeenten
COLLEGE

x

Ingangsdatum: na officiele bekendmaking.

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Artikel 5, rapportages
van onderzoeken

Artikel 2, lid 3, onderzoeksfrequentie van programma's en paragrafen
(minimaal twee specifieke
onderwerpen).

x

x

Geldigheidsduur van
beschikbaargestelde
kredieten, lopende en
daaropvolgende jaar

x

x

x

Art. 3; college wijst
beheerder(s) aan.
Art. 8; college brengt
rapportages van de
streekarchivaris ter
kennis van de raad.

x

Hoogte

x

Duur

Art. 6; college brengt
jaarlijks voldoende
middelen voor archivering
op de begroting.

Geen duur in de zin van
financiële rechtmatigheid

Notitie met algemene
bepalingen. Lineaire
afschrijvingsmethode.
N.a.v. I-visie (2008) afschrijvingstabel herzien
inzake ICT. Afschr.termijn hardware en software 5 Geen afschrijving voor
kosten verbonden aan
jaar.
geldleningen. Wel
afschrijving voor kosten
van onderzoek en
ontwikkeling onder
bepaalde voorwaarden.
Mogelijkheid voor
afschrijving van
investeringen in de
openbare ruimte met een
meerjarig
maatschappelijk nut.

x

x

x

Regeling vloeit voort uit de Investeringen < € 25.000,-- Bijlage afschrijvingstabel
geeft de verschillende
Financiële verordening (art. worden ineens ten laste
212, artikel 10).
van de exploitatie gebracht. afschrijvingstermijnen aan.

Algemeen beleidskader.
Over het algemeen geen
rentebijschrijving op
reserves.
Hoogte algemene
reserve en
grondexploitatie volgt
beleidskader financieel
toezicht van de Provincie

x

x

Regeling vloeit voort uit de
Financiële verordening (art.
212, artikel 12).

Artikel 1 t/m 3, 5, 7.
Artikel 9 en 10,
exploitatie op verzoek
exploitant. Artikel 11 t/m
15.

x

De raad stelt reserves in
en besluit tot mutaties
daarin. College mag
over
bestemmingsreserves
beschikken mits doel in
acht wordt genomen.
College mag over
voorzieningen beschikken, de raad bepaalt de
hoogte van de storting.
x

x

Artikel 4, vaststelling
kostenverhaalsbesluit.

Nota Afschrijving en Waardering

22 Besluit begroting en
verantwoording
provincies en
gemeenten

Notitie reserves en voorzieningen

23 Wet RO.
Gemeentewet.
Algemene wet
bestuursrecht.

Exploitatieverordening gemeente
Valkenswaard 2005

Nota, met inbegrip van amendementen,
bekrachtigd door raad (okt. 2008). Herziene nota
(verwerking amendementen) wordt nog
vervaardigd.

De verordening wordt op z'n vroegst juli 2008
vervangen door de Wet grondexploitatie.

4

x

Artikel 6, grondslag voor
kostentoerekening
Artikel 8, vaststelling
exploitatiebijdrage

x

Kostenverhaal betreft een
eenmalige bijdrage.

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
24 Gemeentewet
Algemene wet
bestuursrecht

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Bevoegdhedenverordening (delegatie)

Algemene bepalingen
bevoegdheden college
en overdracht bevoegdheden van raad aan
college

x

x

x

Deze verordening valt
volledig onder recht.

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit
gemeentelijke organisatie (2003)

Algemeen besluit van
welke bevoegdheden
met inachtneming van de
mandateringsvoorwaarden, van het college
aan ambtenaren worden
gedelegeerd.

x

x

x

- overzicht A: Algemene
mandaten
- overzicht B: specifieke
mandaten per team
- overzicht C: externe
mandaten

KAN GED.
FINANCIEEL
25 Gemeentewet
Algemene wet
bestuursrecht
COLLEGE

Herziening 2010:
Ingangsdatum: 21 december 2010
grijsgearceerde passage betreft de wijzigingen.

GED. FINANCIEEL

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur
x

Niet van toepassing

x

Onbeperkt.

- overzicht A: SWI
- overzicht B: SWI
26 Algemene wet
bestuursrecht

Interne Klachtenregeling gemeente
Valkenswaard 2006

Betreft algemene
bepalingen voor klachten
tegen individuele
personen werkzaam
onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, waarbij het van
belang is dat klachten op
de juiste wijze worden
behandeld.

x

Artikel 3, college wijst
één vertrouwenspersoon
aan.
Artikel 17, in bijzonders
omstandigheden kan
college terstond
maatregelen nemen.

x

x

x

Geen duur in de zin van
financiële rechtmatigheid

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Betreft algemene
bepalingen inzake een
adequaat beleid door het
gemeentebestuur ter
voorkoming en
bestrijding van
ongewenst gedrag in en
rond de werksituatie

x

x

x

x

x

Geen duur in de zin van
financiële rechtmatigheid

Art. 1; betreft algemene
bepalingen voor
meldingen van
werkzaamheden aan
telecommmunicatiekabels.
Art. 3, lid 2; vooroverleg
melding.
Art. 6 t/m 12.

Art. 3, lid 1; melding
binnen acht weken voor
de aanvang van de
werkzaamheden.
Art. 3, lid 3; melding
binnen vier weken inzake
resultaten overleg
aanbieder en
gedoogplichtige (aan
college).
Art. 3, lid 4; melding
binnen drie dagen voor
aanvang van de
werkzaamheden van niet
ingrijpende aard.
Art. 5, beslistermijn
college (binnen acht
weken).
Art. 9, lid 2; verandering
eigendom (binnen één
maand).

COLLEGE
NIET FINANCIEEL

26 ArbeidsomstandigA hedenwet
NIET FINANCIEEL

27 TelecommunicatieTelecommunicatieverordening
wet (art. 5, lid 4)
(incl. 'nadere richtlijnen voor het leggen van
Gemeentwet (art. 149) kabels en leidingen')
NIET FINANCIEEL

Ingangsdatum: 30 september 2010, na
bekendmaking.

Artikel 2, college kan
nadere regels stellen.
Art. 13; stilleggen
werkzaamheden.

5

x

Artikel 3 en 4, wijze van
melding (aanvraag).

Tarieven staan in hoofdstuk Eenmalig bedrag voor
12 (12.5.5.) van de
dienstverleningen
tarieventabel behorende bij
de legesverordening

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
28 Wet stads- en
dorpsvernieuwing

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

(Subsidie)verordening stads- en
dorpsvernieuwing &inspraakverordening
stads- en dorpsvernieuwing

Artikel 1.1 t.m 1.7 zijn
algemene bepalingen.
Hoofdstuk 3 is
ingetrokken bij
raadsbesluit van 16
september 1993.
Artikel 5.1 en 5.2.

INTREKKEN
De verordening dateert van 1 januari 1991 en
moet worden ingetrokken o.a. door de
inwerkingtreding van de Wet stedelijke
vernieuwing. De inspraakverordening dateert van
1 januari 1985 en is eveneens achterhaald. Beide
verordeningen zullen worden ingetrokken.

29 Wet primair onderwijs Verordening voorziening huisvesting
basisonderwijs

Art. 1; begripsbepalingen
Art. 2; omschrijving
voorziening in de
huisvesting.
Art. 3; voorbereiding.
Art. 8; college verstrekt
bevoegde gezagsorganen overzicht aanvragen.
Art. 9 en 10; overleg.
Art. 12 t/m 14;
bekostigingsplafond,
programma, overzicht en
bekendmaking.
Art. 15 t/m 18; uitvoering
programma.
Art. 19 en 20, aanvraag
(spoed karakter).
Art. 22 t/m 24;
beoordeling aanvraag
(spoed karakter).
Art. 25 t/m 28;
bekostiging
bouwvoorbereiding.
Art. 29 t/m 37;
medegebruik en verhuur.

Termijnbepalingen
x

Art. 6, lid 1; indiening
aanvraag vóór 1 februari
aan voorafgaande jaar.
Art. 11; tijdstip
vaststelling
bekostigingsplafond,
programma en overzicht.
Art. 21; tijdstip beslissing
(spoed karakter), 4
weken

Bevoegdheden
x

Bewijsstukken
x

Art. 6, lid 2; bevoegdheden college bij
overschrijding datum.
Art. 34; overgaan tot
vordering (college).
Art. 39;in gevallen
waarin de verordening
niet voorziet beslist het
college.

Art. 5; informatieverstrekking.
Art. 7, lid 1; wat de
aanvraag in ieder geval
vermeldt.
Art. 7, lid 2; geeft aan
welke stukken de aanvraag moeten
vergezellen.
Art. 7, lid 3 en 4; bij
ontbreken mededelen
vóór 15 februari en
verlenging termijn van 1
februari tot 15 maart

Recht

Hoogte

Artikel 2.1 t/m 2.5 voorziet
in bijdragen aan toegelaten
instellingen voor
huurderving en inrichten
van wisselwoningen bij
woningverbetering.
Artikel 4.1 t/m 4.19 voorziet
in een bijdrage aan een
ondernemer bij stadsvernieuwingsactiviteiten
o.a. bij sanering.

Artikel 2.3, maximaal 675
gulden voor huurderving en
2.675 gulden voor inrichten
van wisselwoningen

Art. 6, lid 1; indienen
aanvraag.
Art. 15, lid 1, f; wijze van
aanbesteding.

Art. 4; bijlage IV financiële
normering.
Art. 33; vergoeding
medegebruik en verhuur.
Art. 40; indexering
(jaarlijks).

Duur

x

Art. 38; gebruik en
bekostiging
gymnastiekruimte voor
basisonderwijs.
Art. 41 en 42;
inwerkingtreding.
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
30 Gemeentewet

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Art. 1 en 2; algemeen.
Art. 3, lid 1; inschrijving
Verordening regelende de financiele
verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek Art. 13; inwerkingtreding. leerling vóór 1 juli.
Art. 3, lid 2; inschrijving
en Dans en zijn leerlingen.
eindigt automatisch aan
het eind van het
Ingangsdatum: 1 augustus 2012.
schooljaar.
Art. 9, lid 1;
betalingstermijnen na 30
dagen en na 90 dagen.
Art. 9, lid 2; korte
cursussen betalen
binnen 14 dagen.
Art. 9, lid 3; bij nietbetaling invordering
langs gerechtelijke weg.

31 Ambtenarenwet.
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO)
Fiscale wet.
Verplichte uitvoeringsregelingen:
Wetgeving sociale
- Bezoldigingsregeling
zekerheid.
- Regeling taakwaardering
Arbeidsvoorwaarden- - Klokkenluidersregeling
regeling Gemeente
Niet verplicht:
Valkenswaard.
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

x

x

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur
Art. 2, e; schooljaar loopt
van 1 augustus tot 31 juli.
Art. 3, lid 1; inschrijving
geschiedt vóór 1 juli.
Art. 3, lid 2; inschrijving
eindigt automatisch aan het
eind van het schooljaar.

Art. 4; korte cursussen
ter beoordeling directeur
en opstarten activiteiten
die niet in de
verordening zijn
voorzien.
Art. 10, lid 7; beslissing
directeur inzake
restitutiemogelijkheden.
Art. 12; de directeur is
bevoegd om tegemoet te
komen aan
onbillijkheden van
overwegende aard.

x

Art. 3, lid 3, tussentijdse
uitschrijving vóór 1 juni.
Art. 5; maximaal 9 jaar
gesubsidieerde lessen.
Art. 9, lid 4; ontzegging
bijwonen lessen door
directeur bij niet-betaling.
Art. 10, leden 2 t/m 4,
restitutiemogelijkheden
(o.a. bij overlijden en
verhuizing).

Art. 5, lid 2, leeftijdsgrens
beneden 21 jaar.
Art. 6 t/m 8; cursusgeld.
Art. 7, lid 2, tarieventabel.
Art. 11; jaarlijkse
indexering (herziening
ingaande 1 augustus) +
tabel cursusgelden.

x

x

De gemeente
Valkenswaard heeft zich
verbonden aan de CARUWO. Alle rechten en
verplichtingen in de CARUWO gelden ook voor
Valkenswaard.

De gemeente heeft diverse Divers.
verordeningen en
regelingen, waarin
bedragen zijn genoemd.
Een volledig overzicht van
alle regelingen is te vinden
op intranet onder personeel
en organisatie →
arbeidsvoorwaarden. Een
nog verdergaande splitsing
is op de O-schijf terug te
vinden.

Geheel vrij vastgestelde lokale regeling:
- Overwerkvergoeding
- Vergoedingsregeling gebruik eigen voertuig*:
- Reis- en verblijfkostenbesluit
- Autokostenvergoedingsregeling plaatselijk vervoer
- Fietsengeldvergoeding
- Ontslag en jubileum:
- Berekeningsgrondslag jubileum- en afscheidsgratificatie na
herplaatsing
- Gratificatie bij ontslag i.v.m. bereiken pensioengerechtigde leeftijd
en FPU
- Gratificatie dienstjubileum tijdens FPU
- Waarnemingsvergoedingen
- Regeling flexibele werktijden
- Suppletie-uitkering bij ontslag t.g.v. invaliditeit
- Stage - vergoedingsregeling
- Spaarverordening (overgangsbepaling)
- Regeling cafetariamodel
- Integriteit (arbeidsvoorwaardelijke aspecten)
- Regeling teambuilding
- Gedifferentieerd beloningsbeleid (incl. salarisuitloopregeling)
- Kledingverstrekking/-vergoeding
- Vergoedingsregeling BHV-ers
- PC-privé-regeling
- Fietsplan
- Collectieve rechtsbijstandverzekering
- Telefoonkostenvergoeding (protocol)
- Sociaal statuut
- Rechtspositieregeling babsen
- Facilitering medewerkenden a.g.v. betaald parkeren:
- Vergoeding parkeerkaarten
- Regeling bedrijfsparkeervergunning

(vervolg)
- Regeling beoordelings-/functioneringsgesprekken en persoonlijke
ontwikkelingsplannen
- Regeling tegemoetkoming extra kosten en extra reistijd ihkv woon/werkverkeer (wijziging werkplek)
- Regeling ambtseed/ambtsbelofte
- Garantie- en afvloeiingsregeling t.b.v. docenten CMD
*: niet beschikbaar via intranet (oude bestanden)
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
32 Gemeentewet

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Regeling outplacement gewezen wethouders

Artikel 1 en 5

Termijnbepalingen
x

33 Wet Kinderopvang + Verordening Wet Kinderopvang
uitvoeringsregelingen

Artikel 1, 4, 12, 13, 16
t/m 18.

Artikel 3 en 7, college
besluit binnen 8 weken
met mogelijkheid om 4
weken te verdagen.
Artikel 14 en 15,
definitieve vaststelling.
Ouder verstrekt overzicht
binnen 4 weken na
afloop periode, college
stelt binnen 8 weken vast

34 Wet
Deelplan reisdocumenten en rijbewijzen
Paspoortuitvoeringsregeling NL 1995
Het deelplan is niet meer actueel!
Reglement rijbewijzen

Het deelplan heeft niet te
maken met financiële
rechtmatigheidshandelingen.

x

BURGEMEESTER
NIET FINANCIEEL

35 Gemeentewet
Wegenverkeerswet
1994, Besluit
wegslepen van
voertuigen en RVV
1990

Wegsleepverordening 2006

Artikel 1, 3 (plaats van
bewaring), 6 en 7

x

36 Monumentenwet (art.
12, 14 en 15).
Gemeentewet (art.
147 en 149)
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht.

Monumentenverordening 1989 (hoofdstuk 5)
&
Monumentenverordening Gemeente
Valkenswaard 2010

Verordening 2010:
Art. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 16 en 17.
Art. 18 en 19;
slotbepalingen.

Art. 4, lid 1;
monumentencommissie
adviseert binnen 8
weken na ontvangst
verzoek (aanwijzing).
Art. 4, lid 2; college
beslist binnen 12 weken
na ontvangst advies
(aanwijzingsbesluit).
Art. 11, lid 2,
monumentencommissie
adviseert binnen 4
weken na
adviesaanvraag
(vergunning).
Art. 11, lid 3; Wabo
termijn (beslissing
bevoegd gezag).

GERING
FINANCIEEL

De Monumentenverordening 1989 is vervallen,
met uitzondering van hoofdstuk 5 en de Titel.

LET OP!
Subsidiëring Valkenswaardse monumenten wordt
geïntegreerd in de subsidieverordening (herijking).

Verordening 1989
(hoofdstuk 5):
Subsidiëring
12, 13, 15 en 18.

Bevoegdheden
Artikel 2, lid 1, college
besluit op aanvraag.
Artikel 4, in gevallen
waarin de verordening
niet voorziet, is het
college bevoegd een
voorziening te treffen.
x

Bewijsstukken
x

Artikel 2 en 6, te
verstrekken gegevens

Het deelplan is
opgenomen, omdat:
1. toegang van
personen,
2. beheer van documenten,
3.
verantwoordelijkheden
4. functiescheiding,
5. beveiliging
documentprinter,
deel uitmaken van de
accountantscontrole.
x

Artikel 3, aanwijzen tot
gemeentelijk monument
door college.
Artikel 6, lid 1, plaatsing
op gemeentelijke
monumentenlijst door
college.
Artikel 7, lid 1, wijzigen
van de aanwijzing door
college.
Artikel 13, intrekking
vergunning.

8

x

x

Artikel 5, vergunning
voor werkzaamheden
monument.
Subsidiëring
(verordening 1989):
Artikel 16, stukken
behorende bij de
aanvraag om subsidie.

Recht

Hoogte

Duur

Artikel 2, lid 2,
overeenkomst met
outplacementbureau.

Artikel 2 lid 2, kosten voor
outplacementfaciliteiten
voor rekening gemeente.
Artikel 2, lid 3, reiskosten
e.d. voor rekening
belanghebbende.

Artikel 3, maximaal 1 jaar

Artikel 5 en 8,
weigeringsgronden.
Artikel 9, ingangsdatum

Artikel 11, hoogte op basis Artikel 10, één
aanvraag ouder(s).
tegemoetkomingsjaar

x

x

Artikel 2, aanwijzing wegen Artikel 4, tarieven
en weggedeelten.
Artikel 5, overbrengen
motorrijtuigen bij onvoldoende rijgeschiktheid of
ontbreken kentekenplaat.
Vergunninghouder.
Subsidiëring (verordening
Artikel 15, mogelijkheid tot 1989):
schadevergoeding.
Artikel 14 (bijdrage ineens),
percentages en
maximumbedragen:
restauratie max 25% van
80.000, onderhoud max
50% van 100.000 gulden (!)

x

x

Artikel 13, lid 1d, intrekking
vergunning als niet binnen
2 jaar ervan gebruik wordt
gemaakt.
Subsidiëring (verordening
1989):
Bijdrage ineens.

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Art. 28; in gevallen
waarin de verordening
niet voorziet (beslissing
college).
Art. 29; college kan in
bijzondere gevallen tgv
ouders afwijken van
bepalingen in
verordening.

Art. 5, lid 3; besluit
aanvraag binnen 8
weken (college).

Art. 3a; bekostiging naar de
dichtsbijzijnde
toegankelijke school en
aanspraak grotere afstand
bij overwegende bezwaren.
Art. 5, lid 1; aanvraag door
indiening volledig ingevuld
formulier.
Art. 7; peildatum leeftijd op
1 augustus.

Art. 7; peildatum leeftijd
Art. 3a, lid 1, bekostiging
afstand woning en dichtst- leerling (1 aug.).
bijzijnde school.
Art. 3b, lid 2; goedkoopste
adequate voorziening.
Art. 8; andere
vergoedingen.
Art. 9 t/m 14; bekostiging
vervoer leerlingen scholen
primair onderwijs.
Art. 15 t/m 20; bekostiging
vervoer leerlingen
voortgezet speciaal
onderwijs.
Art. 21 en 22; bekostiging
weekeinde en
vakantievervoer.
Art. 23 en 24;
drempelbedrag voor
toekenning eigen bijdrage
en fin. draagkracht.
Art. 25 t/m 27; bekostiging
vervoer gehandicapte
leerlingen.

Subsidiëring
(verordening 1989):
Artikel 15, eerst subsidie
toekenning, daarna start
met treffen voorzieningen, binnen 3
maanden na toekenning
moet worden begonnen
met de werkzaamheden.
37 Wet primair onderwijs Verordening leerlingenvervoer
Wet op de
expertisecentra
Wet op het voortgezet
onderwijs

Artikel 1 , 2, 4 t/m 6, 30
t/m 32.

Art. 5, lid 3; besluit
aanvraag binnen 8
weken (college).
Art. 5, lid 4; college kan
met ten hoogste 4 weken
verdagen.
Art. 6, lide 5; afhandeltermijn wijziging (2
weken).
Art. 7; peildatum leeftijd
leerling.
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
38 Algemene wet
bestuursrecht.
Gemeentewet (art.
149).

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Algemene subsidieverordening (2012)

Art. 1;
begripsbepalingen.
Art. 4; uitvoering
verordening.
Art. 6, leden 4 en 5.
Art. 9; besluitvorming
subsidieverlening.
Art. 11; verplichtingen
subsidieontvanger.
Art. 21 t/m 24;
slotbepalingen.

Art. 8, lid 1; eerste of
gewijzigde aanvraag
(vóór 1 maart).
Art. 8, lid 2;
vervolgaanvraag (vóór 1
mei).
Art. 8, lid 3; vervolgaanvraag jeugdsportsubsidie (vóór 31 dec.).
Art. 8, lid 4; incidentele
subsidie 8 weken vóór
aanvang activiteit.
Art. 8, lid 5;
kadervorming c.a. dag
voorafgaand aan cursus.
Art. 8, lid 6; cultuurfonds,
minimaal 12 weken voor
start van de activiteit.
Art. 10; besluitvorming
subsidieverlening
(termijnen).
Art. 13; indiening
aanvraag tot vaststelling
(termijnen).
Art. 15, lid 1; vaststelling
subsidie (16 weken).

Art. 2, lid 2; college kan
nadere regels stellen
(reikwijdte)..
Art. 5; nadere regels
(college).
Art. 6, lid 3; nadere
regels omtrent verdeling
beschikbare bedrag
(college).
Art. 8, lid 7; college kan
afwijken van gestelde
termijnen.
Art. 14; directe
vaststelling (college).
Art. 17; intrekken,
verlagen, wijzigen van
subsidie.
Art. 20;
hardheidsclausule.

Art. 7; aanvraag van een
subsidie.
Art. 11, lid 2;
verplichtingen
subsidieontvanger
(informeren college).
Art. 12; indiening
aanvraag tot vaststelling.

Art. 2, lid 1; reikwijdte
(gem. Valkenswaard).
Art. 3, algemene subsidieeisen.
Art. 15;
betalingsverplichting
binnen 6 weken na vaststelling.

Art. 4; fin. middelen
begroting en subsidieplafond.
Art. 6; subsidieplafonds.
Art. 16; vergoeding
vermogenswaarden.
Art. 18; voorschotten.
Art. 19; indexering.

Art. 6, lid 1;
subsidieplafonds (jaarlijks).
Art. 19; indexering
(jaarlijks).

Art. 1;
begripsbepalingen.
Art. 2; de te bereiken
resultaten.
Art. 3 t/m 6; aanmelding
en gesprek.
Art. 7; aanvraag.
Art. 8 t/m 16;
beoordeling van de te
bereiken resultaten.
Art. 24; beperkingen.
Art. 32 en 33; slotbepalingen (algemeen).

Art. 4, lid 2; binnen 4
werkdagen afspraak
voor gesprek.
Art. 6, lid 1; doorgeven
wijz. verslag (binnen 5
werkdagen).
Art. 23; beslistermijnen
(besluit).
Art. 31; evaluatie (om de
2 jaar).

Art. 18; geen
Art. 26; wijziging situatie
verstrekking van
(belanghebbende).
persoonsgebonden
budget (college).
Art. 25; inwinnen
informatie (college).
Art. 27; intrekking besluit
(college).
Art. 29; hardheidsclausule (college).

Art. 4, lid 1; persoon met
beperking, chronisch
psychisch probleem of
psychosociaal probleem.
Art. 17; verstrekking van
voorzieningen (alg.).
Art. 18; verstrekking in
natura.
Art. 19 en 20; verstrekking
persoonsgebonden budget.
Art. 21; verstrekking als fin.
tegemoetkoming.
Art. 28; terugvordering
(voorziening, fin. tegemoetkoming, persoonsgebonden budget).

Geen geld, maar
voorzieningen.

Beleidsregels:
- subsidiering welzijn en jeugdsport (2001)
- kadervorming en deskundigheidsbevordering
vrijwilligers welzijn en sport (2001)
- kosten afvoeren afval bij een activiteit (2001)
- cultuurfonds gemeente Valkenswaard (2001)
- cultureel gebruik sporthal de Belleman (2001)
- subsidieregeling aankoop uniformen muziek en
zangverenigingen (1990)

39 Gemeentewet.
Verordening Wet maatschappelijke
Wet Maatschappelijke ondersteuning Gem. Valkenswaard 2011 en
Ondersteuning.
verder
Ingangsdatum: 1 april 2011.

10

Art. 18, lid 1, item 2; duur
verstrekking voorziening in
natura.
Art. 18, lid 2; eigen bijdrage Art. 20, lid 3; duur
(voorziening in natura).
verstrekking
Art. 20, lid 1, item 2;
persoonsgebonden budget.
omvang
Art. 21, lid 1, item 3; duur
persoonsgebonden budget. verstrekking fin.
Art. 20, lid 1, item 5;
tegemoetkoming.
terugvordering persoonsgebonden budget.
Art. 20, lid 2; eigen bijdrage
(persoonsgebonden
budget).
Art. 21, lid 1, item 1; hoogte
fin. tegemoetkoming.
Art. 21, lid 2; eigen bijdrage
(fin.tegemoetkoming).
Art. 22; eigen bijdrage en
eigen aandeel.
Art. 25, lid 3; opleggen
kostenvergoeding.
Art. 30; (jaarlijkse)
indexering bedragen.

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

39 Wet Maatschappelijke Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning
A Ondersteuning.
Gem. Valkenswaard 2011 en verder
Ingangsdatum: 1 april 2011.
Uitvoeringsregels inzake de verordening Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (vastgesteld
door raad).

40 Wet voorzieningen
gehandicapten

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Art. 1; alg. bepalingen.
Art. 2; gesprek.
Art. 3 t/m 5; aanvraag
individuele voorziening.
Art. 6 t/m 44; te bereiken
resultaten.
Art. 45 t/m 57;
verstrekkingswijze.
Art. 58 t/m 62;
procedurele bepalingen.
Art. 65 en 66;
slotbepalingen.

Art. 49; tijdsbepalingen
(verantwoordingen
aanvrager).
Art. 54; tijdsbepaling
(verantwoording
budgethouder).

Art. 60; intrekking
voorziening (college).
Art. 63;
hardheidsclausule
(college).

Art. 4; gebruik
aanvraagformulier.
Art. 49; verantwoording
(aanvrager).
Art. 54 en 55;
verantwoording
(budgethouder).
Art. 59; wijziging situatie
(belanghebbende).

Art. 3; aanvrager die recht
heeft op individuele
voorziening.
Art. 62; terugvordering.

Art. 44; vervoersvoorArt. 2; te betalen
kostenvergoeding (niet
ziening (eemaal per 5 jaren
aanwezig zijn bij gesprek). verstrekt).
Art. 10; omvang hulp bij
huishouden.
Art. 12; omvang
persoonsgebonden budget.
Art. 17 t/m 27; fin.
tegemoetkoming
(woonvoorziening).
Art. 34 t/m 43; fin.
tegemoetkoming
(vervoersvoorziening).
Art. 56; eigen bijdrage.
Art. 64; (jaarlijkse)
indexering bedragen.

Artikel 1,
begripsbepalingen.
Artikel 2, aanvraag op
speciaal formulier en
mededeling van storting
van een drempelbedrag.
Artikel 6, werkwijze
adviseur.
Artikel 10,
slotbepalingen

Artikel 5, college geeft
adviseur opdracht om
advies uit te brengen,
binnen 8 weken na
ontvangstbevestiging.
Artikel 7, adviseur brengt
binnen 16 weken na
opdracht advies uit.
Artikel 8, college besluit
binnen 6 weken na
ontvangst advies.

Artikel 3, college
verklaart nietontvankelijk als
drempelbedrag niet op
tijd binnen is.
Artikel 4, besluit tot
afwijzing bij nietontvankelijkheid of
ongegrondheid

x

De adviseur gaat na of er
sprake is van schade
ingevolge artikel 49 Wet
RO

Artikel 7, lid 1, hoogte
wordt berekend door de
adviseur.
Artikel 9, uitbetaling

Artikel 1,
begripsbepalingen.
Artikel 3 t/m 5, inwinnen
advies.
Artikel 6, werkwijze.

Artikel 2,
opdrachtverstrekking
binnen 12 weken na
verstrijken van de
termijnen.
Artikel 6, lid 7,
aanleveren concept
advies binnen 16 weken
na opdrachtverstrekking.
Artikel 6, lid 8 t/m 10,
vervolgtermijnen.

Verordening voorzieningen gehandicapten
Valkenswaard 2006

INGETROKKEN (28- De Verordening vervallen per 1 januari 2007,
09-2006)
opgenomen in de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
41 Wet voorzieningen
gehandicapten

Besluit eigen bijdragen, financiële
tegemoetkomingen, normbedragen en nadere
regels voorzieningen gehandicapten.

COLLEGE
INGETROKKEN
(02-01-2007)
42 Wet Ruimtelijke
Ordening
oude verordening nog
intrekken

42 Wet Ruimtelijke
A Ordening (art. 6.7)
Besluit ruimtelijke
ordening.
NIET FINANCIEEL

Regeling vloeit voort uit artikel 2.13, lid 2 van de
Verordening voorzieningen gehandicapten.
Relatie met nr. 40 (vervallen).
Procedureregeling Planschadevergoeding
(2005)
Oude verordening (1996) niet ingetrokken!

Procedureverordening voor tegemoetkoming
in planschade
Ingangsdatum: 13 november 2008,

x

x

11

x

x

Eenmalig bedrag. De
adviseur brengt binnen 18
weken advies uit en de
gemeenteraad beslist
binnen 6 weken na
uitbrengen advies.

x
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

43 Gemeentewet (art.
Verordening toeslagen en verlagingen wet
147, lid 1)
werk en bijstand (2012)
Wet werk en bijstand
(art. 8, lid 1 en art. 30) Ingangsdatum: 1 januari 2012.

Algemene en administratieve bepalingen
Art. 1;
begripsbepalingen.
Art. 5 en 6; slotbepalingen.

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

x

Art. 4; hardheidsclausule
(college).

x

Belanghebbenden 21 jaar
t/m 65 jaar.

Art. 2; toeslagen
alleenstaande en
alleenstaande ouders
(verhogen bijstandsnorm).
Art. 3; verlagingen
gezinsnorm (criteria
verlagen bijstandsnorm).

Meerjarig, als maar aan de
criteria wordt voldaan

Art. 5, subsidietoekenning en
subsidieplafonds
(loonkostensubsidie:
college).
Art. 6; doorstroomsubsidie (college).
Art. 7; overgangsregeling
bestaande subsidies.
Art. 8, lid 1: aanbieden
proefplaats.
Art. 10, lid 1; aanbieden
leerwerkplaats.
Art. 11, lid 1; aanbieden
particiaptieplaats.
Art. 13; scholing.
Art. 14; sociale
activering.
Art. 17; onkostenvergoeding.
Art. 18; hardheidsclausule.

x

Art. 1, lid 2 a en b;
uitkeringsgerechtigden en
ANW-ers.
Art. 4, lid 1; gesubsideerde
arbeidsplaats (wie).
Art. 5, lid 1; toekenning
subs. (aandieden contract
door werkgever).
Art. 6, lid 2; voorwaarde
doorstroomsubsidie.

Art. 6, lid 1; max.
doorstroomsubsidie (€
5.000,--).
Art. 9; premie proefplaats.
Art. 12; premie
participatieplaats.
Art. 15; premie sociale
activering.
Art. 16; premie uitstroom.

Art. 4, lid 2; duur
gesubsidieerde
arbeidsplaats (1 jaar).
Art. 8, lid 2; duur
proefplaats (max. 3
maanden).
Art. 10; duur
leerwerkplaats.

Art. 2; bestrijding
misbruik en oneigenlijk
gebruik.
Art. 5; waarschuwing
(college).
Art. 20 en 21; verlaging
bijstand of uitkering
(onjuiste info) en
aangifte openbaar
ministerie.
Art. 22;
hardheidsclausule
Art. 23; college kan
nadere regels stellen.

x

Uitkeringsgerechtigden
Art. 3; hoogte maatregel.
Art. 6; ingangsdatum en
(WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz). Art. 4; berekeningstijdvak. Maatregel (1
grondslag bijstandsnorm of maand).
bijzondere bijstand.

(samenwerkingsverband Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard)
43 Gemeentewet (art.
147)
Wet werk en bijstand
(art. 7, 8 en 10)
Wet IOAW (art. 34 t/m
36)
Wet IOAZ (art. 34 t/m
36)

Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Art. 1; begripsomschrijvingen.
Art. 2; keuze
Ingangsdatum: 1 oktober 2010
ondersteuning of
voorziening en diversiteit
(samenwerkingsverband Cranendonck, Heezein aanbod.
Leende, Waalre en Valkenswaard)
Art. 8; proefplaats.
Art. 13, lid 2; beoordeling
scholing.
Art. 19 en 20; slotbepalingen.

Art. 3, leden 1 en 2;
opstellen beleidsplan
(eenmaal per vier jaar).
Art. 3, lid 3; verslag
effecten (jaarlijks).
Art. 11, lid 2; beoordelen
scholing/opleiding.

43 Gemeentewet (art.
147)
Wet werk en bijstand
(art. 8, lid 1 en art. 30)
Wet inkomensv.
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze
werkneremer (art. 20,
lid 2 en art. 35, lid 1)
Wet inkomensv.
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen
zelfstandigen (art. 20,
lid 1 en art. 35, lid 1)
43 Gemeentewet (art.
147)
Wet werk en bijstand
(art. 47)

Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw, Ioaz Art. 1; begripsomschrijving.
en WIJ (2012)
Art. 7; samenloop
gedragingen.
Ingangsdatum: 1 januari 2012
Art. 8 t/m 13; schending
van de verplichtingen
(samenwerkingsverband Cranendonck, Heezem.b.t.
Leende en Valkenswaard)
arbeidsinschakeling en
tegenprestatie.
Art. 14 t/m 16; schending
inlichtingenplicht.
Art. 17 t/m 19; overige
gedragingen.
Art. 24 en 25;
slotbepalingen.

x

De verordening bevat
algemene bepalingen
over de cliëntenraad qua
doel, samenstelling en
werkwijze en bevat geen
bepalingen ten aanzien
van de financiële
rechtmatigheid

x

NIET FINANCIEEL

Verordening Cliëntenparticipatie Swi
Per 1 juli 2012 in werking getreden
(samenwerkingsverband Cranendonck / HeezeLeende / Valkenswaard)

x

x

12

x

x

x

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

43 Wet werk en bijstand Verordening handhaving wet werk en bijstand De verordening bevat
algemene bepalingen
voor het opstellen van
NIET FINANCIEEL
Per 1 januari 2007 in werking getreden
(samenwerkingsverband Heeze-Leende / Waalre een handhavingsplan in
het kader van de
/ Valkenswaard)
bestrijding van het ten
onrechte ontvangen van
bijstand en misbruik en
oneigenlijke gebruik

x

x

x

x

x

x

43 Wet werk en bijstand Verordening krediethypotheek en pandrecht
bijstand

x

x

x

Artikel 1, als bijstand op
grond van artikel 50, 2e lid
van de Wwb de vorm heeft
van een geldlening, wordt
die verstrekt onder verband
van hypotheek.
Artikel 2, als bijstand op
grond van artikel 50, 2e lid
van de Wwb de vorm heeft
van een geldlening, wordt
die verleend onder
verstiging van pandrecht
als de belanghebbende
eigenaar is van een
woonwagen of woonschip.
Artikel 3, belanghebbende
moet meewerken anders
wordt de bijstand
geweigerd.

x

x

x

x

Verordening geldt tot
uiterlijk 1 oktober 2010. De
artikelen vervallen ieder
voor zich per datum
inwerktreding in het kader
van de wet.

x

43a Gemeentewet (art.
Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Art. 1 t/m 8.
147, lid 1) en Wet
Jongeren
investeren in jongeren
(art. 12)
Ingangsdatum: 1 oktober 2009 tot uiterlijk 1
oktober 2010.
NIET FINANCIEEL

Verordening geldt tot
uiterlijk 1 oktober 2010

Art. 7, onvoorziene
omstandigheden en
hardheidsclausule
(beslissing college)

x

43a Gemeentewet (art.
147, lid 1)
Wet investeren in
jongeren (art. 12, lid
1)

Art. 3, leden 1 en 2;
opstellen beleidsplan
(eenmaal per vier jaar).
Art. 3, lid 3; verslag
effecten (jaarlijks).

Art. 4, lid 1; gesubsidieerde arbeidsplaats.
Art. 5;
subsidietoekenning en
subsidieplafonds
(loonkostensubsidie).
Art. 6; doorstroomsubsidie.
Art. 7; overgangsregeling
bestaande subsidies.
Art. 8; vergoedingen.
Art. 9; onvoorziene
omstandigheden en
hardheidsclausule.

x

Verordening werkleeraanbod wet investeren in Art. 1;
begripsbepalingen.
jongeren (2010)
Art. 2; werkleeraanbod.
Art. 10 en 11;
Ingangsdatum: 1 oktober 2010.
slotbepalingen.
(samenwerkingsverband Cranendonck, HeezeLeende, Waalre en Valkenswaard)

43b Wet Werk en bijstand Verordening kinderparticipatie
(art. 8 en 35)

Art. 1; begrippen.
Art. 6 t/m 9;
slotbepalingen.

Art. 5; beleidsregels
(college).

13

Art. 5, lid 1; toekenning
subsidie (bij aanbieden
contract door werkgever).
Art. 6, lid 2; voorwaarde
doorstroomsubsidie.

Art. 6, lid 1; max.
doorstroomsubsidie (€
5.000,--).

Art. 4, lid 2; duur
gesubsidieerde
arbeidsplaats (1 jaar).

Art. 2; uitsluitend kosten
i.v.m. maatschappelijke
participatie (bijstandsverlening).
Art. 3, lid 1; voorwaarden
(aanmerking voor
voorziening).

Art. 3, lid 2,; in natura.
Art. 4; maximale
vergoeding.

Art. 4; max. vergoeding
(per kalenderjaar).

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
44 Gemeentewet

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Convenant Dorpsraad Borkel en Schaft (incl.
reglement)

GED. FINANCIEEL

45 Wet Inburgering

Verordening Wet Inburgering
Ingaande 1 april 2007.
(samenwerkingsverband Heeze-Leende / Waalre
/ Valkenswaard)

46 Gemeentewet (art.
149).
Wet kinderopvang.
NIET FINANCIEEL

Verordening ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen

Artikel 2, informatieverstrekking.
Artikelen 3, 4, 7 en 8.

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Artikel 28, lid 1, college Artikel 1, college stelt
dorpsraad in.
vergoed 80% van de
voorlopig goedgekeurde
begroting beschikbaar
(vóór 1 febr.).
Artikel 28, lid 2,
dorpsraad verstrekt
financieel jaarverslag
vóór 1 mei.
Artikel 28, lid 3, college
beoordeelt financieel
jaarverslag binnen 12
weken.
Artikel 28, lid 4, college
stelt budget definitief
vast.
Artikel 28, lid 5, de
dorpsraad zendt vóór 1
nov. een onderbouwde
begroting voor het
volgende jaar.
Artikel 28, lid 6, college
beoordeelt begroting
binnen 12 weken.

x

Artikel 27, lid 1, de leden
Artikel 27, lid 1, het bedrag Tot de opheffing van de
ontvangen een bedrag voor wordt bepaald door de
dorpsraad.
maximaal 6 vergaderingen Minister BZK.
per jaar.

Artikel 2, lid 3,
beoordeling doeltreffendheid en
doelmatigheid
informatieverstrekking
(om drie jaar).
Artikel 7, lid 3, aanvaardiging aanbod inburgeringsplichtige (2 weken).
Artikel 7, lid 4, college
besluit binnen 6 weken.

x

Artikel 6, opleggen
vrplichtingen

Art. 1; begripsbepaling. Art. 5, lid 2; jaarlijks
Art. 2 en 3; speelruimte. onderzoek van de
Art. 8 t/m 10.
exploitatie.
Art. 6, lid 5;
openbaarmaking
inspectierapport (uiterlijk
drie weken na
vaststelling).

x

Art. 4; naleving regels en Art. 6; vastleggen
aanwijzen
onderzoeksresultaten
(inspectierapport).
toezichthouders
(college).
Art. 5, lid 3; incidenteel
onderzoek.
Art. 7;
hardheidsclausule.

14

x

Atikel 5, eigen bijdrage.
Artikel 9, bestuurlijke
boete.
Artikel 10, verhoging
bestuurlijke boete.

x

Geen duur in de zin van
financiële rechtmatigheid.

x

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
47 Gemeentewet.

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Marktverordening

Artikel 1, 3 en 6,
algemene bepalingen.
Artikel 8 t/m 17, eisen
vergunning.
Artikel 18 t/m 24,
bepalingen over gebruik
standplaats.
Artikel 25 t/m 32, overige
bepalingen.

Reglement Marktcommissie Gemeente
Valkenswaard

Artikel 1,
begripsomschrijvingen.
Artikel 2 en 3, taken en
samenstelling
marktcommissie.
Artikel 4, vergaderingen.
Artikel 5, agenda.
Artikel 5, relatie met
markverordening.
Artikel 7,
inwerkingtreding.

NIET FINANCIEEL

47 Gemeentewet (art.
84).
Marktverordening
(art. 4).

Uitvloeisel van de marktverordening.

COLLEGE

48 Gemeentewet.
Rechtspositiebesluit
wethouders.
Rechtspositiebesluit
raads- en
commissieleden.

Verordening rechtspositie raadsleden en
wethouders gemeente Valkenswaard 2007

Artikel 1, begripsomschrijvingen
Artikel 5 t/m 13 (raad).
Artikel 15 t/m 21
(commissie).
Artikel 22 t/m 24,
procedure declaratie.
Artikel 25, onvoorziene
gevallen.

49 Gemeentewet.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De verordening bevat
bepalingen omtrent de
openbare orde, de
openbare veiligheid, de
volksgezondheid en de
bescherming van het
milieu.

NIET FINANCIEEL

- wijz: 21-12-2011

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

x

x

Artikel 3, lid 8,
Artikel 6, in bijzondere
benoeming vacature
gevallen beslist het
binnen twee maanden na college.
het ontstaan.
Artikel 4, lid 1, minimaal
twee keer per jaar
vergaderingen.

x

x

Artikel 4, lid 1, betaling
vergoeding in
maandeljjkse termijnen

Artikel 25, treffen van
bijzondere regeling door
college van B&W

x

x

x

x

x

Artikel 2, colllege
bepaald inrichtingseisen
markt .
Artikel 3, lid 3, college
kan marktdag wijzigen.
Artikel 4, college kan
marktcommissie
instellen en/of nadere
regels stellen.
Artikel 5, college kan
(overige) nadere regels
stellen.
Artikel 14, lid 6, college
bevoegd af te wijken bij
overschrijving vaste
standplaatsvergunning.

15

Artikel 14, lid 1, raadslid

x

Duur
x

x

Artikel 4, lid 3, financiële
Artikel 3, lid 5, periode van
vergoeding o.b.v. circ. Min. vier jaar (parallel aan
BZ.
gemeenteraadsperiode)

Artikel 2 en 3,
vergoedingen raadsleden.
Artikel 14, vergoeding
wethouders.

x

Artikel 4, lid 1.

x

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
50 Wet Milieubeheer

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Afvalstoffenverordening (2007)

Artikel 1, 4 t/m 6
(vergunning/ontheffing).
Artikel 7 t/m 35.
Artikel 36,
overgangsbepaling.

Artikel 2, aanvraag
vergunning/ontheffing
binnen 8 weken.
Artikel 10,
inzamelfrequentie (om
de twee weken).

Artikel 7 en artikel 14, lid Artikel 11, lid 1,
inzamelvergunning
3, aanwijzen
inzameldienst (college).
Artikel 15, lid 3 en 4,
artikel 16, lid 3, artikel
17, lid 2, artikel 18, lid 2,
artikel 19, lid 2 en 3,
college kan nadere
regels stellen (plaatsen,
wijze van aanbieden en
gewicht).
Artikel 21, bijzondere
gevallen (nadere regels
stellen door college).
x
x

NIET FINANCIEEL

51 Gemeentewet (art.
149a)
VERVALLEN

52 Gemeentewet (art.
150)

Verordening 'Binnentreden ter uitvoering van
noodverordeningen'

Inspraakverordening

Artikel 1 t/m 4 (algemene Artikel 4, lid 2,
bepalingen).
zienswijzen (4 weken)
Artikel 5, eindverslag.
Artikel 6 ,
inwerkingtreding.

Parkeerverordening

Artikel 1, begripsomschrijvingen.
Artikel 2 t/m 7, plaatsen
voor vergunninghouders
en vergunningen.
Artikel 8 t/m 10,
verbodsbepalingen.
Artikel 11 t/m 13, straf-,
overgangs- en
slotbepalingen.

Realtie met de verordening parkeerbelastingen
(financiële rechtmatigheid).

NIET FINANCIEEL

54 Woningwet.

Bouwverordening (2012)

NIET FINANCIEEL

Relatie met de legesverordening (financiële
rechtmatigheid).

55 Wet geurhinder en
veehouderij.

Geurverordening Valkenswaard-Zuid en
omgeving

NIET FINANCIEEL

x

Recht

Hoogte

Artikel 3, behandelen
aanvraag/ontheffing > 3
weken.

Duur
x

x

x

x

Artikel 3,
inspraakgerechtigden

x

x

Artikel 3,
vergunningverleners.

x

x

Verordening niet bekrachtigd door de raad.
Opgenomen in de APV (art. 6.3a)

NIET FINANCIEEL

53 Gemeentewet (art.
149) en
Wegenverkeerswet
(art. 2)

x

Bewijsstukken

x

x

Artikel 5, lid 2, beslissing Artikel 7, intrekking en
binnen 4 weken na
wijziging vergunning
ontvangst.
(college).
Artikel 5, lid 3,
verlenging beslissing
met 4 weken.

Artikel 3, lid 2, GBA,
uittreksel KvK of
indicatie
hulpbehoevendheid

Artikel 6.

De verordening bevat
bepalingen omtrent het
bouwen binnen de
gemeente (o.a. aanvraag
vergunning, melden,
voltooiing bouw,
brandveiligheid, slopen).

x

x

x

x

x

x

De verordening heeft
betrekking op
geurgevoelige objecten
gelegen binnen de
bebouwde kom van
Dommelen en
Valkenswaard-Zuid. De
verordening is
gebaseerd op de
gebiedsvisie
Valkenswaard-Zuid.

x

x

x

x

x

x
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

56 Wet dualisering
Verordening op de ambtelijke bijstand en de
gemeentebestuur.
fractieondersteuning
Gemeentewet (art. 33,
lid 3).

Artikel 1 t/m 6,
ambtelijke bijstand.
Artikel 8, besteding
fractiebijdrage.
Artikel 11, reserveren fin.
bijdrage.

Artikel 9, lid 1, fin.
bijdrage vóór 31 januari
als voorschot verstrekt.
Artikel 12,
verantwoording fractie
aan raad
(fractieondersteuning).

57 Gemeentewet.

De verordening legt het
recht op burgerinitiatief
vast en bevat bepalingen
inzake de handelwijze.

Artikel 6, behandeling
verzoek uiterlijk tweede
raadsvergadering na
indiening.

Verordening op het burgerinitiatief

NIET FINANCIEEL

58 Tijdelijk referendum

INTREKKEN
NIET FINANCIEEL
58 Gemeentewet.
NIET FINANCIEEL

Verordening op het correctief raadgevend
referendum

Bevoegdheden
x

Artikel 2, lid 1,
beoordeling verzoek
(agendacommissie)

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Artikel 5, bijhouden
register ambtelijke
bijstand (secretaris).
Artikel 10, opmaken
verslag fractie.

Artikel 7, lid 1, fracties
zoals bedoeld in het
Reglement van Orde.

Artikel 7, financiële
bijdrage fracties (jaarlijkse
vaststelling).
Artikel 10, wijziging
zeteltal.

Artikel 9, lid 2,
raadsperiode.

x

Artikel 2, lid 2, minimaal 50
initiatiefgerechtigden.
Artikel 3, ingezetenen gem.
Valkenswaard en > 16 jaar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Artikel 1, begripsbepalingen.
Artikel 2, onderwerp.
Artikel 3, commissie.
Artikel 4 t/m 7 inleidend /
def. verzoek.
Artikel 8 t/m 17, alg.
bepalingen inzake
referendum.

Artikel 4, lid 2, inleidend
verzoek 5 dagen voor de
raadsvergadering
indienen.
Artikel 5, lid 6, beslissing
binnen een week
kenbaar maken.
Artikel 7, beslissing def.
verzoek.

x

x

Artikel 2, lid 1, initiatief
Artikel 18, beschikbaar
Artikel 3, lid 2, periode van
bevolking ogv raadsstellen budget voor
vier jaar
besluit/beleidskwestie.
organisatie en voorlichting. (referendumcommissie).
Artikel 4, lid 3, inleidend
verzoek ondersteund door
0,7 % van het totaal aantal
kiesgerechtigden.
Artikel 6, lid 3, def. verzoek
ondersteund door 3,5% van
het totaal aantal
kiesgerechtigden.

Artikel 2, vóór 31 dec.
voor het volgende
kalenderjaar hoogte
subs.verlening
vaststellen.
Artikel 9, beslissing
aanvraag binnen 4
weken.
Artikel 11, tussentijdse
verantwoording. Binnen
10 dagen na afloop
kwartaal.
Artikel 12, vastellen
periodieke subsidie
(binnen 4 weken).
Artikel 4. lid 2, periodiek
verantwoording.

Artikel 2, vaststellen
hoogte subsidieverlening
(bestuur gem.reg. WRE).
Artikel 14,
hardheidsclausule
(bestuur gem.reg. WRE).

x

Artikel 8, volledig ingevuld
en ondertekend
aanvraagformulier (wswgeindiceerden).

Artikel 2, hoogte
subsidieverlening
(persoonsgebonden
budget).

x

Artikel 5,
hardheidsclausule
(bestuur gem.reg. WRE).

x

Artikel 2, Wswgeindiceerden.

Artikel 2, rijksbijdrage.
Artikel 3, extra fin.
middelen.

x

Tijdelijk verordening, vervallen na bekrachtiging
referendumverordening (2008). Nog formeel
intrekken.
Referendumverordening
Ingangsdatum afhankelijk van instellen
referendumcommissie
Bescheiden nog niet centraal gearchiveerd; getekend
raadsbesluit

59 Wet sociale
werkvoorziening (art.
7, lid 10).
Gemeenschappelijke
Werkvoorziengschap
Regio Eindhoven

Verordening Persoonsgebonden budget
begeleid werken sociale werkvoorziening

Artikel 1, begripsomschrijvingen.
Artikel 3, voorwaarden
De verordening treedt - met terugwerkende kracht werkplek.
Artikel 4 t/m 7,
- in werking op 1 januari 2008.
vaststelling
(samenwerkingsverband Heeze-Leende / Waalre subsidie/vergoeding.
Artikel 10, componenten
/ Valkenswaard)
besluit.
Artikel 13, verplichtingen
werkgever.
Artikel 15,
inwerkingtreding.

60 Wet sociale
werkvoorziening (art.
12, lid 2).
Gemeenschappelijke
Werkvoorziengschap
Regio Eindhoven

Verordening wachtlijstbeheer sociale
werkvoorziening

Artikel 1, begripsomschrijvingen.
Artikel 2 en 3,
De verordening treedt - met terugwerkende kracht plaatsingsruimte.
Artikel 4, uitvoering.
- in werking op 1 januari 2008.
Artikel 6,
(samenwerkingsverband Heeze-Leende / Waalre inwerkingtreding.
/ Valkenswaard)

Geen concreet tijdstip.
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12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
61 Wet sociale
werkvoorziening (art.
2, lid 3).
Gemeenschappelijke
Werkvoorziengschap
Regio Eindhoven
NIET FINANCIEEL

62 Wet gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens.
Wet bescherming
persoonsgegevens.
NIET FINANCIEEL

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Verordening cliëntenparticipatie sociale
werkvoorziening

Artikel 1, begripsomschrijvingen.
Artikel 2 t/m 5,
cliëntenraad.
Artikel 6 en 7,
gemeentelijke
vertegenwoordiging en
overleg.
Artikel 8 t/m 11,
taken/werkwijze.

Artikel 7, lid 1, twee keer Artikel 13, onvoorziene
per jaar overleg.
situaties (bestuur
gem.reg. WRE)

x

x

Artikel 9, cpstellen
controleverslag (jaarlijks)
en vervaardigen
overzicht verstrekte
gegevens (verzoek
geregistreerde) binnen 4
weken.

x

x

x

raad:
Artikel 1, algemene
bepalingen.
Artikel 2 en 3,
belangenverstrengeling
en nevenfuncties.
Atikel 4, informatie.
Artikel 5, aannemen
geschenken.
Artikel 6 en 7,
declaraties en gebruik
gem. voorzieningen.

x

x

x

x

Artikel 6, declaraties.

x

B&W:
Artikel 1, algemene
bepalingen.
Artikel 2 en 3,
belangenverstrengeling
en nevenfuncties.
Atikel 4, informatie.
Artikel 5, aannemen
geschenken.
Artikel 6 t/m 8,
bestuurlijke uitgaven,
declaraties en gebruik
gem. voorzieningen.
Artikel 9, dienstreizen
buitenland.

x

x

x

x

Artkel 6, bestuurlijke
uitgaven.
Artikel 7, declaraties.
Artikel 9, lid 8, functionele
uitgaven dienstreizen
buitenland.

x

De verordening is in werking getreden op 1 juli
2008.
(samenwerkingsverband Heeze-Leende /
Cranendonck / Valkenswaard)

Verordening gemeentelijke basisadministratie Artikel 1, begripsbepalingen.
persoonsgegevens (GBA)
Artikel 2 t/m 11,
afnemers, beheer,
De verordening is in werking getreden op 28
toegang,
augustus 2008.
verantwoording, inzage
en beveiliging.
Artikel 12,
slotbepalingen.

63 Wet dualisering
Gedragscodes bestuurders
- gedragscodes voor de leden van de raad
gemeentebestuur.
Gemeentewet (art. 15,
Ingangsdatum: 1 maart 2008.
lid 3).
NIET FINANCIEEL

Wet dualisering
Gedragscodes bestuurders
- gedragscodes voor de burgemeester en de wethouders
gemeentebestuur.
Gemeentewet (art. 15,
Ingangsdatum: 1 maart 2008.
lid 3).
NIET FINANCIEEL

Bevoegdheden

18

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Duur

Artikel 11, budget
ambtelijjke ondersteuning
(begroting) en vergoeding
cliëntenraad.

Artikel 4 en 5, benoeming
leden en voorzitter (4 jaar).

x

x

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
64 Algemene wet
bestuursrecht
Gemeentewet
Wet werk en bijstand
Wet investeren in
jongeren

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Verordening Stimuleringssubsidie
Maatschappelijke Participatie

Artikel 1 t/m 4 en 8 t/m
12.

Artikel 10, lid 1.
Artikel 10, lid 3 (voor het Artikel 5, mandatering
einde van het kwartaal) Het college kan de
uitvoering van de
bepalingen mandateren
aan het hoofd van het
samenwerkingsverband
W&I
Artikel 12, onvoorziene
gevallen (beslissing
college)

Ingangsdatum: 1 januari 2010 (terugwerkende
karcht)

NIET FINANCIEEL

65 Gemeentwet (art. 147) Verordening Langdurigheidstoeslag Wet Werk
Wet Werk en Bijstand en bijstand
(art. 36)
Ingangsdatum: 1 januari 2009.

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Art. 1;
begripsbepalingen.
Art. 5 en 6; inwerkingtreding.

x

Art. 4; onvoorziene
gevallen (beslissing
college)

x

Artikel 1 t/m 10.

x

Artikel 2, leden 2 en 3,
verbodsbepalingen
(college kan aan
vergunning voorwaarden
verbinden).
Art. 8; opleggen
bestuurlijke boete.

x

Recht

Hoogte

Duur

Artikel 6, lid 1, waarvoor
subsidie wordt verstrekt
(sport, doorbreken sociaal
isolement, educatie en
culturele activiteiten).

Artikel 7, hoogte subsidie

x

Art. 2; voorwaarden

Art. 3, hoogte
langdurigheidstoeslag.

x

Art. 8; bestuurlijke boete

x

(samenwerkingsverband Cranendonck / HeezeLeende / Valkenswaard)
66 Gemeentewet
NIET FINANCIEEL

Brandbeveiligingsverordening (2010)
Ingangsdatum: ……
Getekende bescheiden nog niet ontvangen.

67

Verordeningen inzake Wet investeren in Jongeren
overgeheveld naar nr. 43a

68 Winkeltijdenwet.

Verordening winkeltijden (2011)

Art. 1, 3, 4, 6, 8 t/m 11.

Verordening Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatievoorziening

Art. 1 t/m 6.

NIET FINANCIEEL

69 Gemeentewet

Art. 2; beslissen op
aanvraag (binnen 8
weken)

x

Art. 2; beslissingstermijn Art. 3; overdracht
(college)
ontheffing.
Art. 5; aanwijzen
koopzondagen (college)
Art. 7; beperkingen en
voorschriften ihkv
toerisme (college).
x

x

x

x

Art. 2; ingezetene

x

x

x

x

NIET FINANCIEEL

70 Gemeentwet (art. 149) Beheersverordening gemeentelijke
Wet op de
begraafplaatsen (2012)
lijkbezorging.
Ingangsdatum:1 januari 2012.
NIET FINANCIEEL

Art. 1 t/m 31.

Art. 5, lid 1 en art. 7, 8
Art. 3, lid 1;
en 10; tijdstippen inzake openingstijden (nadere
begraven.
regels college).
Art. 10, lid 2, tijden
begraven (nadere regels
college).
Art. 11, lid 2, indeling
graven (nadere regels
college).
Art. 19, lid 3; vergunning
grafbedekking (nadere
regels college).

19

x

x

x

Art. 15, lid 1; termijn recht
op graf.

12-12-2012

Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern
70a Beheersverordening
gem. begr.plaatsen
(art. 16, lid 3)

Regelgeving intern

Algemene en administratieve bepalingen

Regels voor grafbedekkingen op de
gemeentelijke begraafplaasten.

Art. 1 t/m 6.

Regels voor de graven, asbezorging en
gedenkplaatsen.

Art. 1 t/m 4.

Termijnbepalingen
x

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Art. 3; beslissing college Art. 2, lid 1; aanvraag
(schriftelijk)
(incl. werktekening)

Recht

Hoogte

Duur

x

x

x

x

x

NIET FINANCIEEL
70b Beheersverordening
gem. begr.plaatsen
(art. 11, lid 2)

Art. 2 t/m 4; tijdsduur
graven, urnengraven of
gedenkplaatsen.

x

x

Art. 2; commissie niet
bevoegd inzake
belastingen en WOZzaken.
Art. 4a, lid 2 en 3;
college regelt
taakafbakening kamers +
aantal kamers.
Art. 10; bevoegdheden
voorzitter commissie.
Art. 3; aanwijzen
gemeentelijk monument
(college).
Art. 14; intrekken
vergunning (college)

x

x

Art. 2; begrenzing en
naamgeving (college).
Art. 3; afbakening en
nummering (college).
Art. 7; kan
uitvoeringsvoorschriften
vaststellen (college).

x

Art. 2 t/m 4; tijdsduur
graven, urnengraven of
gedenkplaatsen.

NIET FINANCIEEL

71 Alg. wet bestuursrecht Verordening commissie bezwaarschriften (A2- Art. 1 t/m 22.
(art. 7:13)
verband)
NIET FINANCIEEL

Ingangsdatum: 1 september 2011

72 Gemeentewet (art.
Erfgoedverordening
149)
Monumentenwet (art.
12, 14, 15 en 38)
NIET FINANCIEEL

73 Wet basisregistraties Verordening naamgeving en nummering
adressen en
(adressen)
gebouwen (art. 6).
Gemeentewet (art.
108, lid 1 en 2, art,
147, 149 en 156, lid 1)
NIET FINANCIEEL

Art. 7, lid 1; zittingsduur
(4 jaar), eenmalige
herbenoeming.
Art. 13; termijnen inzake
uitnodiging hoorzitting.
Art. 20; jaarverslag
(binnen drie maanden na
afloop kalenderjaar).

Art. 1, 2, 5 t/m 12, 16, 18 Art. 4; termijn van
t/m 31 en 33 t/m 36,
advies.
Art. 13; termijn
vergunningverlening
(gem.monumenten).
Art. 15; termijn
vergunningverlening
(rijksmonumenten).
Art. 17; termijn advies
(monumentencomm.)
Art. 1;
Art. 6, lid 2; aanbrengen
begripsbepalingen.
nummers binnen 4
Art. 4; wijz evan
weken na kennisgeving
aanbrengen.
van het besluit.
Art. 5 en 6; plaatsen
naam- en nummerborden.
Art. 8 t/m 12; straf-,
overgangs- en
slotbepalingen.

Art. 11; vooronderzoek
(inwinnen informatie)

Art. 5; vergoeding
bijwonen vergadering +
overige vergoedingen.

x

x

Art. 32; schadevergoeding.

x

x

x

x

Alg. wet bestuursrecht Verordening afvoer hemelwater en grondwater
(art. 7:13)
NIET FINANCIEEL

NIET FINANCIEEL

Verordeningen raad, commissie, presidium,
griffie, o.i.d.
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Toetsingskader
(t/m raad nov. 2012)
Wetgeving extern

Regelgeving intern

Gemeentewet
Verordening 'werkgeverscommissie'
(art. 83, lid 1, art. 107
tot e & art. 156)
Algemene wet
bestuursrecht (art.
10.1.2)

Algemene en administratieve bepalingen

Termijnbepalingen

Bevoegdheden

Bewijsstukken

Recht

Hoogte

Art 2, lid 3; beeindiging
lidmaatschap.
Art. 3; taken commissie.
Art 4; ondersteuning.
Art. 7; beslotenheid
vergaderingen.

Art 8;
vergaderfrequentie.
Art 9; jaarlijkse
verantwoording aan
raad.

Art. 2; bevoegdheden
werkgeverscommissie.
Art. 5; besluitvorming.
Art. 10; onvoorziene
omstandigheden.

Art 6; verslaglegging.

Art. 2, lid 1; fractievoorzitters.

Duur
x

Art. 2, lid 2; benoeming
fractie-voorzitters voor de
duur van de zittingsperiode
raad.

x

Art. 10, lid 2; periode
archivering.

Verordening voor de instelling en
werkzaamheden van de auditcommissie
Gemeentewet
Archiefwet/besluit

Vertrouwenscommissie

Art. 1 t/m 8, 10 en 11

x

Art. 9; onvoorziene
omstandigheden
(commissie)

x

x

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
(Ergonbedrijven)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ZuidoostBrabant
Centrum uitvoering reinigingstaken Eindhoven &
omstreken (CURE)
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ZuidoostBrabant
Samenwerking A2-gemeenten
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