Afd. BJV
Nr. 97-17

De raad van de gemeente Valkenswaard;
gezien het desbetreffend voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 1997;
gezien het positieve advies van de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening
d.d. 6 februari 1997;
gelet op de artikelen 108, 147, 156 en 160 van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de volgende verordening regelende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het
college van burgemeester en wethouders.
Artikel 1
1. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het college van burgemeester en
wethouders behoren in ieder geval de bevoegdheden vermeld in bijlage I van deze
verordening.
2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de
gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden
gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad.
Artikel 2
1. De bevoegdheden van de raad, vermeld op bijlage II, worden gedelegeerd aan het
college van burgemeester en wethouders;
2. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden dienen de gestelde voorwaarden en
beperkingen in acht genomen te worden;
3. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de
gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden
gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad.
4. De leden van de raad kunnen middels de besluitenlijst van het college van
burgemeester en wethouders kennis nemen van krachtens delegatie genomen besluiten.

Artikel 3
De in bijlage III genoemde besluiten vervallen ingaande de dag van de inwerkingtreding
van dit besluit met dien verstande dat zaken die aanhangig zijn ten tijde van de in
werking treding van dit besluit nog kunnen worden afgehandeld op basis van deze
delegatiebesluiten.
Artikel 4
De verordening treedt in werking op 1 april 1997.
Artikel 5
De verordening kan worden aangehaald als: "Bevoegdhedenverordening Valkenswaard".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard
op 27 februari 1997.
De gemeenteraad van Valkenswaard,
De secretaris,
De

C.T.J.A.v.d.Molengraaf, l.s.

voorzitter,

HJJp.Top's.

Bijlage I behorende bij het raadsbesluit d.d. 27 februari 1997
Overzicht van bevoegdheden van het college behorende tot het dagelijks bestuur.
Tot het dagelijks bestuur van het college van burgemeester en wethouders wordt (onverminderd de
bevoegdheden van de burgemeester) in ieder geval gerekend de uitoefening van de volgende taken
en bevoegdheden:
* het verstrekken van informatie;
* het beheer van inkomsten en uitgaven;
* de zorg voor de controle van de gemeentelijke financiën;
* toezicht op beheer en onderhoud van gemeentelijke werken en eigendommen;
* de zorg voor het reguliere beheer van wegen en andere infrastructurele voorzieningen;
* het aanbesteden van gemeentelijke werken;
* toezicht op de volksgezondheid;
* toezicht op de begraafplaatsen;
* benoeming, schorsing en ontslag van gemeente-ambtenaren;
* het houden van toezicht op alles wat de gemeente aangaat;
* afdoening van aan de raad gerichte stukken met uitzondering van brieven waarvoor formele
besluitvorming van de raad is vereist. Een copie van de brieven wordt op de raadsleeszaal ter
inzage gelegd. Op verzoek van een raadslid wordt een ingekomen stuk besproken in de desbetreffende raadscommissie.
* het vaststellen van namen van straten, wegen en pleinen, alsmede de nummering van bouwwerken;
* het verlenen van jachtrechten;
* het verhuren of in gebruik geven van gemeentelijke eigendommen voor incidenteel of kortstondig
gebruik (bijvoorbeeld verhuur van zaalruimte);
* het aangaan van transacties die betrekking hebben op het normaal functioneren van gemeentebestuur en gemeentelijk apparaat;
* het aangaan van lidmaatschappen en verstrekken van donaties aan instellingen;
* uitvoering van medebewindswetten tenzij die wet een ander bestuursorgaan daarmee belast;
Naschrift
Indien en voorzover deze bevoegdheden niet zouden kunnen worden aangemerkt als dagelijks
bestuur, kunnen zij op grond van delegatie worden uitgeoefend.
Voor eensluidend afschrift,
de secretaris,

C.T.J.A. v.d. Molengraaf, 1.
dec.96

Bijlage II behorende bij het raadsbesluit d.d. 27 februari 1997.
Delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders.
A. Gemeentewet.
1. het kopen, verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden van roerende zaken;
2. het huren, in gebruik nemen, pachten, verhuren, in gebruik geven of verpachten van
(ontroerende zaken;
3. het aankopen van onroerende zaken, mits de koopprijs niet meer bedraagt dan ƒ 200.000,--;
4. het verkopen of ruilen van onroerende zaken, mits de verkoopprijs of, bij ruiling, de
getaxeerde waarde van elk der loten niet meer bedraagt dan ƒ 200.000,--, dan wel indien het
bouw- of industriegrond betreft verkoop of ruiling daarvan geschiedt tegen de laatstelijk door
de raad vastgestelde uitgifteprijzen;
5. het vestigen, wijzigen of beëindigen van erfdienstbaarheden, en kwalitatieve verplichtingen,
zowel ten behoeve als ten laste van de gemeente;
6. het vestigen, wijzigen of beëindigen van het recht van opstal of erfpacht op gemeentelijke
onroerende zaken of ten behoeve van de gemeente, mits het te betalen bedrag niet meer dan ƒ
10.000,— per jaar bedraagt;
7. het verstrekken van opdrachten waarvoor de procedure ingevolge de notitie gunnings- en
aanbestedingsbeleid is gevolgd;
8. het aanleggen of verbeteren van gemeentelijk wegen, rioleringen, straten, pleinen, wateren,
gebouwen, (bouw)werken, inrichtingen e.d.;
9. het treffen van rechtspositionele maatregelen, de uitvoering Suppletieregeling arbeidsvoorwaarden en besluiten omtrent andere aangelegenheden gemeentelijke medewerkers betreffende, met uitzondering van de toepassing van artikel 101 van de Gemeentewet (e.e.a. onverminderd het bepaalde in de verordening Commissie openbaar basisonderwijs);
Uitvoering van de Wet op de ondernemingsraden; rechtspositionele beschikkingen inzake
brandweerpersoneel;
10. het aangaan van onderhandse geldleningen tot een bedrag van maximaal ƒ 25.000.000,-- per
jaar vermeerderd met het bedrag van aan derden (w.o. Bouwvereniging Woningbelang) te
verstrekken leningen, volgens de voorwaarden, gesteld in de Wet Financiering Lagere
Overheden en de ter uitvoering van deze wet gegeven wettelijke voorschriften, zoals deze
thans luiden of nader zullen worden gewijzigd;
11. het beleggen van overtollige kasmiddelen;
12. het aangaan van contracten in de sfeer van onderhoud en beheer;

13. het verlenen van kwijtscheldingen, die krachtens de wet of een overeenkomst of op gronden
van billijkheid toekomt aan huurders, pachters of gebruikers van gemeente-eigendommen en
aan hen, die hebben aangenomen t.b.v. de gemeente iets te doen of te leveren; het afwikkelen
van aansprakelijkheidstelling van en door de gemeente;
14. het beoordelen en besluiten omtrent goedkeuring van begrotingen en jaarrekeningen die aan de
gemeenteraad moeten worden voorgelegd;
B. Algemene wet bestuursrecht/Gemeentewet:
15. het vanwege de gemeente en/of de gemeenteraad, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en
cassatie, voeren van rechtsgedingen - waaronder onder meer begrepen het inbrengen van
zienswijzen/bedenkingen, het maken van bezwaar, het instellen van beroep, het vragen van
herziening, het doen van verzet en het voeren van verweer, - bij onder meer de pachtkamer
van het kantongerecht, de kantonrechter, de (sector bestuursrecht van de) arrondissementsrechtbank, (de belastingkamer van) het Gerechtshof, de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep,
dan wel bij het bestuursorgaan dat of de commissie die bevoegd is te beslissen op een
bezwaar- of beroepschrift; het voeren van kostenverhaalsacties;
16. het verrichten van procedurele handelingen in het kader van voorbereiding van raadsbesluiten
en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften door de gemeenteraad. Het nemen van
verdagingsbesluiten en andere procesmatige besluiten die vereist zijn met het oog op de
behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
C. Wet openbaarheid van bestuur:
17. het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur,
welke zijn gericht tot de raad;
D. Wegenverkeerswetgeving
18.het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen op grond van de artikelen 18
en 149 van de Wegenverkeerswet 1994;
het verstrekken van invalidenparkeerkaarten als bedoeld in artikel 49 van het BABW;
E Sociale Zaken
19. machtiging aan het college besluiten ingevolge de sociale wetgeving te mandateren aan
functionarissen van de afdeling SZW
Voor eensluidend afschrift, De
secretaris,

C.TJ.A. v.d/Molengraaf, l.s.

febr.97

Bijlage III behorende bij het besluit d.d. 27 februari 1997 van de gemeenteraad van Valkenswaard.

Overzicht van in te trekken delegaties van raad aan college van burgemeester en wethouders.
Benoeming van gemeentepersoneel, 1935. *
Nemen van besluiten als bedoeld in art. 8 van het motor- en rijwielreglement, 1941. *
Plaatselijk toezicht op het onderwijs, 1952. "
Voeren van rechtsgedingen in pachtzaken, 1953. *
Beschikbaarstelling van gemeenteterreinen daarvoor aangewezen als speel- en of sportterrein,
1954.
Aankoop, ruiling of vervreemding van grond t.b.v. reconstructie van wegen, 1955.
Verhuren van het genot van de jacht op gemeentegronden, 1956.
Verhuren van gemeente-woningen, 1956.
Verkoop van hout en gras, 1960.
Verlenen van hyp. geldleningen aan gemeenteambtenaren in vaste dienst, t.b.v. de bouw of
aankoop van een woning, 1961. *
Verkoop grond industrieterrein, 1962.
Verkoop van hout en gras, 1964.
Benoeming van onderwijzend personeel openbare lagere school, 1966. *
Uitgifte van gemeentegrond als volkstuintje, 1967.
Aankoop van gronden en opstallen in openbare veiling, 1970.
Afschrijving en verlening van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen, 1972. *
Verkoop van gronden in komplexen met een vastgestelde kostprijsberekening, 1972.
Verkopen en bezwaren van eigendommen als inhoudelijk is omschreven, 1972.
Beschikbaarstelling van sportaccommodatie alsmede verlenen van kwijtschelding aan huurders
of gebruikers, 1975.
Verlenen van gemeentegarantie voor financiering van bestaande woning, 1975.
Het garanderen van rente en aflossing van hyp. geldleningen ter bevordering van het eigen
woningbezit van nieuw te bouwen woningen, 1975. *
Afgeven van invaliden-parkeerkaarten als bedoeld in art. 137a, lid 1 van het RVV, 1977
(thans art. 49 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer).
Beschikbaarstelling van ruimte in het ontmoetingscentrum Carolus alsmede verlenen van
kwijtschelding van huurvergoedingen, 1978.
Beschikkingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten, 1978. *
Verkoop van met name genoemde gemeentewoningen, 1979.

Voeren van rechtsgedingen tegen woonwagenbewoners ingeval van wanprestatie bij fiduciaire
eigendomsoverdracht van woonwagens, 1979. *
Verlenen van gemeentegarantie voor verstrekte geldleningen ingevolge de beschikking
geldelijke steun huisvesting gehandicapten, 1979. *
Vaststelling van algemene voorwaarden welke burgemeester en wethouders in acht behoren te
nemen bij het verhuren van gemeentelijke opstallen, niet zijnde woningen, 1980. Machtigen
tot het voeren van procedures tot inning van civielrechtelijke vorderingen, (1980). Verhuren,
verpachten of op enigerlei wijze in gebruik geven van gemeentelijke landbouwgronden,
1982.
Bevoegdheid het tegen betaling tijdelijk ter beschikking stellen van gemeentegrond aan
particulieren voor tuindoeleinden, 1982. Kopen en verhuren van woonwagens,
1984.
Machtigen tot aanwijzing van een vertegenwoordiger op zittingen van de Raad van State,
1984. *
Voeren van rechtsgedingen en het voeren van verweer, 1989. Nemen van
verkeersbesluiten ingevolge art. 20, lid 1, sub d, Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer, 1992. *
Beslissen op verzoeken ingevolge art. 5 WOB die gericht zijn aan de raad, 1993.
Mandatering processuele handelingen bij behandeling bezwaarschriften, gericht aan de raad,
1994.
Verkeersbesluiten ingevolge art. 18 en 149 Wegenverkeerswetgeving.
Bevoegdheden ingevolge de Wet op de ondernemingsraden, 1995.
Wijziging Collectieve arbeidsvoorwaardenverordening en Uitwerkingsovereenkomst, 1996.
Machtiging om besluiten ingevolge de ABW te mandateren, 1996.

NB I.

II.
III.

Besluiten aangeduid met * kunnen vervallen omdat zij achterhaald zijn door een ander
delegatiebesluit of de desbetreffende regeling is vervallen.
Achter de omschrijving van de verleende delegatie is het jaar van vaststelling vermeld.
In dit overzicht zijn niet opgenomen de bij verordening aan het college toegekende
bevoegdheden.

Voor eensluidend afschrift, de
gemeentesecretaris,

C.T.J.A. v.d. Molengraaf, l.s.
dec.96

