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Mandateringsregister

OVERZICHT B

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd
orgaan
wettelijk
toegekend
aan
B&W

Mandaat

1.
KCC

-benoemen (buitengewoon) ambtenaar
burgerlijke stand
-ontslag op verzoek (buitengewoon)
ambtenaar burgerlijke stand
- bepalen duur benoeming
- opleggen voorwaarde aan onbezoldigd
ambtenaar burgerlijke stand

Burgerlijk
Wetboek

2.
KCC

Het uitoefenen van bevoegdheden die
voortvloeien uit de Wet BRP:
- uitvoering van art. 2.19 t/m 2.23
betreffende ambtshalve
adreswijzigingen;
- het nemen van besluiten ingevolge art.
2.60

Wet BRP en
uitvoeringsreg.

B&W

Teammanager

3.
KCC

Het uitoefenen van bevoegdheden die
voortvloeien uit de Wet BRP en
anderszins op het gebied van
gegevensbeheer, waartoe:
- het afgeven van allerlei soorten
uittreksels en verklaringen;
- uitvoering van art. 2.53 t/m 2.59 en
de art. 3.21 t/m 3.23 inz. rechten van
de burger

Wet BRP en
B&W en
uitvoeringsreg.
burgemeester
Verordening BRP.
Wet bescherming
persoonsgegevens
en uitvoeringsregeling

Ondermandaat

Teammanager

Teammanager

Specifieke
mandateringsvoorwaarden

(zie besluit d.d. 5-12-2006,
06b&w01059)

- Sr allround mw PZ
- medew. KCC
(mbt legalisatie
handtekeningen:
in de functie van
ambtenaar van de
burgerlijke stand)
- BRP-specialist/
gegevensbeheerder
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4.
KCC

5.
KCC

6.
KCC

7.
KCC

8.
KCC

Gegevensverstrekking (intern-extern) uit Wet BRP en
B&W
de basisadministratie persoonsgegevens uitvoeringsreg.
aan afnemers
Verordening BRP
Wet bescherming
persoonsgegevens.
en uitvoeringsregeling
Het nemen van negatieve besluiten ter
Wet BRP en
B&W,
uitvoering van de Wet BRP en de
uitvoeringsreg.
burgemeester
verordening BRP inzake de
Verordening BRP.
gegevensverstrekking aan derden: artt.
Wet bescherming
3.7 t/m 3.9
persoonsgegevens
en uitvoeringsregeling

Teammanager

- Sr allround mw PZ
- medew KCC
-kwaliteitsmedewerker/coördinator
- BRP-specialist/
gegevensbeheerder

Teammanager

- Sr allround mw PZ
- BRP-specialist/
gegevensbeheerder

Aanwijzen van toezichthouders, belast
met het toezicht op de naleving van de
verplichtingen van de burger ingevolge
hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 Wet
BRP
Het uitoefenen van in de kieswetten
opgedragen taken:
- inlichtingen en afschriften
kiezersregister
- verlenen volmacht
- verlenen van kiezerspassen
Het voeren van correspondentie inzake
de organisatie van de te houden
verkiezingen:
- stembureau’s
(plaatsvervangende) leden stembureau’s

Artikel 4.2 Wet
BRP

B&W

Teammanager

Zie besluit d.d. 10 juni 2014
(kenmerk: zaak 1258)

Kieswet en –
besluit en Wet en
besluit Europese
Verkiezingen

B&W, burgemeester

Teammanager

- Sr allround mw PZ
- medew. KCC

B&W,
burgemeester

Teammanager

-Sr allround mw PZ
-kwaliteitsmedewerker/coördinator
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9.
KCC

10.
KCC

11.
KCC

Het uitoefenen van bevoegdheden die
voortvloeien uit de Paspoortwet en
Paspoortuitvoeringsregeling 2001:
- de behandeling van aanvragen en de
uitreiking van reisdocumenten;
- kennisgevingen betreffende
vermiste, ingenomen, ingehouden,
ingeleverde en gevonden
reisdocumenten en de onttrekking
aan het verkeer
- het verantwoorden van ontvangen
rijksleges reisdocumenten
- opmaken procesverbaal verschreven
en onbruikbare paspoorten en
identiteitskaarten
Het uitoefenen van bevoegdheden die
voortvloeien uit de Wegenverkeersweten reglement inzake:
- de afgifte van rijbewijzen
- het ongeldig verklaren van
rijbewijzen
- het verantwoorden van ontvangen
rijksleges rijbewijzen
- opmaken procesverbaal verschreven
en onbruikbare rijbewijzen
Het uitoefenen van bevoegdheden die
voortvloeien uit de Rijkswet op het
Nederlanderschap inzake:
- de behandeling en advisering aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
van naturalisatieverzoeken;
- de behandeling en bevestiging van
optieverklaringen

Paspoortwet c.q.
Burgemeester Teampaspoortuitvoering
manager
sregeling 2001 en
Besluit
Paspoortgelden

medew KCC

Wegenverkeerswet en regl.

medew KCC

Burgemeester Teammanager

Rijkswet op het
Burgemeester TeamSr. allround mw PZ
Nederlanderschap
manager (overige
en van toepassing
(v.w.b. de beslissingen)
zijnde min. circ.
negatieve
Wet/Besluit op de
beslissing
justitiële en
-en)
strafvorderlijke
gegevens.
Besl. Inlichtingen
strafregisters/
Besl. inl. justitiële
gegevens
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12.
KCC

Inname aanvragen om een verklaring
omtrent gedrag.

Wet/Besluit op de Burgemeester Teamjustitiële en
manager
strafvorderlijke
gegevens

13.
KCC

Aanvragen van inlichtingen uit het
Justitieel Documentatieregister en de
antecedentenadministratie van de politie

- Sr allround mw PZ
- medew. KCC

15.
KCC

Afgifte van een laissez-passer voor
lijken ingevolge art. 3 Overeenkomst
van Straatsburg

Wet/Besluit
Burgemeester Teamjustitiële en
manager
strafvorderlijke
gegevens
Wet
Politieregistratie
Wet op de
Burgemeester Teamlijkbezorging/
manager
Overeenkomst van
Straatsburg

16.
KCC
17.
KCC

Kennisgeving van overlijden aan de
inspecteur registratie en successie
Uitgifte en verlenging van rechten op de
gemeentelijke begraafplaatsen.

- Sr allround mw PZ
- medew. KCC
medew. KCC

18.
KCC

Het op basis van artikel 17 Wet op de
lijkbezorging stellen van een andere
termijn dan de termijn genoemd in
artikel 16 van diezelfde wet
Het verlenen van een vergunning voor
het opgraven van een lijk ingevolge
artikel 29 Wet op de lijkbezorging
inclusief het stellen van voorschriften
Verlenen vergunning tot het plaatsen van
een grafteken op de gem.
begraafplaatsen

KB 18-10-1933,
Burgemeester Teamnr. 32
manager
Wet op de lijkBurgemeester Teambezorging
manager
Uitvoeringsregeling
Verordening op de
gem. begr.pl
Wet op de
Burgemeester Teamlijkbezorging
manager

19.
KCC

20.
KCC

Wet op de
lijkbezorging

De Minister van Justitie is
beslissingsbevoegd. De
burgemeester kan een advies geven.
De advisering is overigens niet
gemandateerd, enkel de
administratieve handelingen van het
in behandeling brengen van de
aanvraag.

Sr allround mw PZ

Burgemeester Teammanager

Verordening op de Burgemeester Teamgem. begr.pl
manager

medew. KCC
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21.
KCC

Beslissingen op verzoeken om een
parkeervergunning

Parkeerverordening

B&W

Teammanager

medew. KCC

Indien gebruik wordt gemaakt van
de hardheidsclausule dan ligt het
mandaat bij het team VTH

22.
ZWO

Beslissingen in het kader van de
Verordening WMO m.b.t.:
- het toekennen/afwijzen van
voorzieningen
- het intrekken, beeindingen, terug- en
invordering van voorzieningen
-het oproepen van de aanvrager
- het opvragen van advies en inlichtingen
- herondezoeken en vervolgaanvragen
Afhandeling van aanvragen om een
Gehandicaptenparkeerkaarten.

WMO
Verordening
WMO

B&W

Teammanager

- Sr. medew.
beleid/coördinator
zorg
- zorgconsulent

Het mandaat strekt zich niet uit tot
het beschikken op bezwaarschriften
en tot het instellen van beroep.

Artikel 49 lid 1
BABW

B&W

Teammanager

25.
Cluster
Zorg
26.
Cluster
Zorg
27.
Cluster
Zorg
28.
Cluster
Zorg

Uitvoering Verordening
Leerlingenvervoer

Verordening
Leerlingenvervoer
Vervoersregeling
Pius X

B&W

Teammanager

Sr. medew.
beleid/coördinator
zorg
- zorgconsulent
Administratief
consulent zorg

B&W

Teammanager

Administratief
consulent zorg

Leerplichtwet

B&W

Het beslissen op verzoeken om verlening Algemene
van subsidies.
Subsidieverordening

B&W

Teammanager

medew. beleid en
ondersteuning SEB

29.
SEB

Het beslissen op verzoeken om
verstrekking van voorschotten op
subsidies (zowel incidentele als
structurele subsidies)

Algemene
Subsidieverordening

B&W

Teammanager

medew. beleid en
ondersteuning

30.
SEB

Het beslissen op verzoeken om
vaststelling van subsidies na afloop van
het kalenderjaar of na afloop van de
gesubsidieerde activiteit

Algemene
Subsidieverordening

B&W

Teammanager

medew. beleid en
Is niet van toepassing op
ondersteuning WBE budgetsubsidies.

23.
Cluster
Zorg

Uitvoering gemeentelijke
vervoersregeling naar het Pius Xcollege
Uitvoering leerplichtwet

(Zie besluit d.d. 11-9-2012,
kenmerk 12b&w00505)

Het mandaat strekt zich niet uit tot
het beschikken op bezwaarschriften
en tot het instellen van beroep.

Leerplichtambtenaar
Is niet van toepassing op
budgetsubsidies en structurele
subsidies vastgesteld n.a.v. de
Raadsbegroting.
Is niet van toepassing op
budgetsubsidies.
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31.
SEB
33.
SPORT

Het stellen van een termijn voor het
indienen van de jaarstukken alsmede het
verlenen van uitstel op die termijn
Het verhuren/in gebruik geven van
sportaccommodaties (zowel vaste als
incidentele verhuur)

Algemene
verhuurvoorwaarden

B&W

Teammanager

medew. beleid en
ondersteuning WBE

B&W

Teammanager

Medewerker
verhuur

Het verhuren omvat mede het
ondertekenen van de contracten.
Let op: vaststelling jaarrooster en
huren niet gemandateerd

34.
SPORT

Het beslissen op verzoeken om verlening Alg. Subsidievan subsidies
verordening

B&W

Teammanager

Mederwerker
sportbeleid

Het mandaat wordt enkel verleend
ten aanzien van het beslissen op
aanvragen om subsidie die een
bedrag van € 2.500,- niet te boven
gaan (zie besluit d.d. 20 maart
2012, met kenmerk 11b&w00413).

35.
SPORT

Het beslissen op verzoeken om
verstrekking van voorschotten op
subsidies

Alg. Subsidieverordening

B&W

Teammanager

Medewerker
sportbeleid

Het mandaat wordt enkel verleend
ten aanzien van het beslissen op
aanvragen om subsidie die een
bedrag van € 2.500,- niet te boven
gaan (zie besluit d.d. 20 maart
2012, met kenmerk 11b&w00413).

36.
SPORT

Het beslissen op verzoeken om
vaststelling van subsidies na afloop van
het kalenderjaar of na afloop van de
gesubsidieerde activiteit

Alg. Subsidieverordening

B&W

Teammanager

Medewerker
sportbeleid

37.
SPORT

Het stellen van een termijn voor het
indienen van de (jaar-)stukken alsmede
het verlenen van uitstel op die termijn

Alg. Subsidieverordening

B&W

Teammanager

Medewerker
sportbeleid

Het mandaat wordt enkel verleend
ten aanzien van het beslissen op
aanvragen om subsidie die een
bedrag van € 2.500,- niet te boven
gaan (zie besluit d.d. 20 maart
2012, met kenmerk 11b&w00413).
(zie besluit d.d. 20 maart 2012, met
kenmerk 11b&w00413)

38.
VTH

Het beslissen (zowel het verlenen als het Artt. 2.1 en 2.2
weigeren) op aanvragen om een
Wabo
omgevingsvergunning. Inclusief het
besluit dat geen omgevingsvergunning is
vereist

B&W

Teammanager

(Sr)Medewerker
vergunningen

- Het (onder-)mandaat geldt alleen
indien er GEEN zienswijzen zijn
ingediend. Ingeval er zienswijzen
zijn ingediend blijft de bevoegdheid
bij het college liggen.
- Het ondermandaat aan de case-
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39.
VTH

Het beslissen (zowel het verlenen als het Art. 2.5 Wabo
weigeren) op een gefaseerde aanvraag
als bedoeld in artikel 2.5 Wabo

B&W

Teammanager

40.
VTH

Art. 2.5 lid 5
Wabo

B&W

Teammanager

Artt. 2.31 en 2.33
Wabo

B&W

Teammanager

Art. 3.23 Wabo

B&W

Art. 2.6 Wabo

B&W

Teammanager
Teammanager

45.
VTH

Intrekken van een beschikking eerste of
tweede fase op grond van artikel 2.5 lid
5 Wabo
Intrekken/wijzigen van een
omgevingsvergunning/voorschriften op
grond van de artt. 2.31 en 2.33 Wabo
Intrekken van een omgevingsvergunning
op grond van artikel 3.23 Wabo
Het beslissen op een aanvraag als
bedoeld in artikel 2.6 Wabo
(revisievergunning)
Verlenen en weigeren van de
toestemming tot het overdragen van een
omgevingsvergunning aan andere
rechtspersonen
Het vragen/uitbrengen van adviezen als
bedoeld in artikel 2.26 Wabo en H6 Bor

46.
VTH
47.
VTH
48.
VTH

Het vragen van een verklaring van
bedenkingen
Buiten behandeling stellen van een
aanvraag o.g.v. artikel 3.18 Wabo
Verhalen kosten en stellen van termijn
verbonden aan de exploitatie van de

41.
VTH
42.
VTH
43.
VTH
44.
VTH

Art. 2.25 derde lid B&W
onder b Wabo

Teammanager

Art. 2.26 Wabo en B&W
H6 Bor

Teammanager

Art. 2.27 Wabo en B&W
H6 Bor
Art. 3.18 Wabo
B&W

Teammanager
Teammanager
Teammanager

Wro

B&W

(Sr)Medewerker
vergunningen

manager is niet van toepassing bij
weigering van de
omgevingsvergunning. In dat geval
beslist de teammanager.
- Het (onder-)mandaat geldt alleen
indien er GEEN zienswijzen zijn
ingediend. Ingeval er zienswijzen
zijn ingediend blijft de bevoegdheid
bij het college liggen.
- Het ondermandaat aan de casemanager is niet van toepassing bij
weigering van de
omgevingsvergunning. In dat geval
beslist de teammanager

Alleen op basis van een vastgesteld
exploitatieplan en indien geen
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49.
VTH

gronden gelegen in een exploitatiegebied
op grond van artikel 6.17 Wro
Procedure uitvoering Wabo
Wabo/Wro
 mededeling dat schetsplan wordt
afgewezen


50.
VTH
51.
VTH
52.
VTH
53.
VTH

54.
VTH
55.
VTH
56.
VTH

inwinnen welstandsadvies

B&W

Teammanager

(Sr)Medewerker
vergunningen

B&W

Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager

(Sr)Medewerker
vergunningen

Aanhoudingsbesluiten i.k.v.
omgevingsvergunningen
Verdagen omgevingsvergunningen

Artt. 3.3, 3.4 en
3.5 Wabo
Art. 3.9 Wabo

Verlenen vrijstellingen/ontheffingen
Bouwbesluit en Bouwverordening
Niet aanvangen van de bouw of staken
van de bouw totdat aan
betalingsverplichting is voldaan,
invorderen kosten of intrekken
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 6.21 Wro
Stilleggen bouw- of
sloopwerkzaamheden

Bouwbesluit
B&W
Bouwverordening
Wro
B&W

58.
VTH
59.
VTH

Schriftelijke (bevestiging) stillegging
bouw/sloop
Het opleggen van de verplichting tot het
treffen van voorzieningen aan een
gebouw of bouwwerk tot hoger niveau
Het opleggen van de verplichting tot het
treffen van voorzieningen aan een
gebouw of bouwwerk om te voldoen aan
de eisen van welstand
Verlenen vrijstelling bodemonderzoek in
kader van omgevingsvergunning
Nemen van een selectiebesluit
Archeologie

60.

Procedure verlenen hogere

57.
VTH

exploitatieovereenkomst is gesloten

B&W
B&W

(zie besluit d.d. 17 juni 2008,
08b&w00530)

(zie besluit d.d. 17 juni 2008,
08b&w00530 )

Art.125 Gem.wet B&W
jo. art. 5.17 Wabo
jo titel 5.3 Awb
Art. 5:24 lid 6
B&W
Awb
Artikel 13
B&W
Woningwet

Teammanager

ALLEEN IN SPOEDEISENDE
GEVALLEN

Teammanager
Teammanager

Informeren portefeuillehouder.

Artikel 13a
Woningwet

B&W

Teammanager

Bouwverordening B&W

Teammanager
Teammanager

Wet op de
Archeologische
Monumentenzorg
Wet geluidhinder

B&W

B&W

Team-

Mits passend binnen vastgestelde
kaders/beleid
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VTH
61.
VTH
62.
VTH
63.
VTH

64.
VTH

65.
VTH
66.
VTH

geluidswaarden
Afhandeling van meldingenkennisgevingen in kader van
milieuwetgeving (wel/niet accepteren)
Het afhandelen van APV-, bouw- en
milieuklachten.
Vooraankondiging bestuursdwang,
dwangsom in kader van
handhavingsacties

Nemen van handhavingsbesluiten
(bestuursdwang, dwangsom incl.
preventieve bestuursdwangbesluiten)
met inbegrip van de voorbereiding (afd.
4.1.2 Awb) en de overige
correspondentie die samenhangt met
genoemde besluiten.
Uitvaardigen van dwangbevelen voor
verhaal van kosten van bestuursdwang
en dwangsommen
Schriftelijke waarschuwing

67.
VTH

Opleggen/uitvoeren sancties o.b.v. de
Wet/Verordening Kinderopvang

68.
VTH

Het overbrengen en in bewaring stellen
van een op een weg staand voertuig
ingeval van overtreding van een bij of
krachtens de Wegenverkeerswet
vastgesteld voorschrift.

8.19 Wm
8.40 –8.44 Wm

B&W

manager
Teammanager

B&W
Bijv.
Gemeentewet,
Awb, WW, Wabo,
Wm, APV, Dranken Horecawet e.v.

Teammanager
B&W
TeamBurgemeester manager

Informeren portefeuillehouder.

Bijv.
B&W
TeamGemeentewet,
Burgemeester manager
Awb WW, Wabo,
Wm, APV, Dranken Horecawet e.v.

Artikel 5:26 Awb

B&W
TeamBurgemeester manager

Wet kinderopvang
Verordening
kinderopvang
Wet kinderopvang
Verordening
kinderopvang

B&W

Teammanager

B&W

Teammanager

Wegenverkeers
B&W
wet/
Besluit wegslepen
voertuigen/
Wegsleepverorden
ing gemeente

Teammanager

- mits passend binnen
handhavingsbeleid
- in spoedeisende gevallen ex art.
5:24 Awb is de vooraankondiging
niet vereist.
- vooraf burgemeester en
portefeuillehouder informeren.
- mits passend binnen
handhavingsbeleid
- vooraf burgemeester en
portefeuillehouder informeren

- vooraf burgemeester en
portefeuillehouder informeren

Mandaat omvat tevens het
periodiek overleg met de officier
van justitie omtrent uitoefening
bevoegdheid ex. Artikel 170 lid 3
Wegenverkeerswet.
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Valkenswaard
2006/
Art. 125 Gem.wet
KermisverordeB&W
ning
Art. 3 Drank- en
B&W
Horecawet

69.
VTH
70.
VTH

Berichten tot gunning m.b.t.
kermisstandplaatsen.
Verlening en aanpassing vergunning ex
art. 3 Drank- en Horecawet

71.
VTH

Verlening/weigering van de ontheffing
voor het verstrekken van
zwakalcoholhoudende drank bij een
bijzondere gelegenheid van zeer
tijdelijke aard
Intrekken van de vergunning op verzoek
van de vergunninghouder danwel
ambtshalve
Ontzegging toegang ex artikel 36 Dranken Horecawet
Ontvangstbevestiging en bekendmaken
melding ex artikel 30 e.v. Drank- en
Horecawet
Aanvragen van inlichtingen uit het
Justitieel Documentatieregister en de
antecedentenadministratie van de politie
t.b.v. vergunningverlening i.k.v. de
drank- en horecawet en de Apv
Valkenswaard.
Het verlenen van vergunningen voor het
houden van een kansspel (loterij) als
bedoeld in artikel 1 jo art. 3 van de Wet
op de Kansspelen
Het verlenen van
speelautomatenvergunningen als bedoeld
in artikel 30 e.v. van de Wet op de
Kansspelen

Artikel 35 Dranken Horecawet

Burgemeester Teammanager

Drank- en
Horecawet

Burgemeester Teammanager

Burgemeester vooraf informeren

Drank- en
Horecawet
Drank- en
Horecawet

Burgemeester Teammanager
Burgemeester Teammanager

Burgemeester vooraf informeren

Wet/Besluit
justitiële en
strafvorderlijke
gegevens
Wet
Politieregistratie
Art. 3 Wet op de
Kansspelen

Burgemeester Teammanager

Kennisgeving kleine kansspelen (bijv.

Art. 7 Wet op de

72.
VTH
73.
VTH
74.
VTH
75.
VTH

76.
VTH

77.
VTH

78.

B&W

Teammanager
Teammanager

Teammanager

Art. 30 ev Wet op Burgemeester Teamde Kansspelen/
manager
Verordening
maximalisering
speelautomaten
B&W

Team-

De wijziging van de leidinggevende
op de DHW-vergunning wordt
digitaal verzonden.

medewerker
vergunningen

Voordat de aanvraag om
inlichtingen wordt verzonden dient
een kopie van de aanvraag aan de
burgemeester verstrekt te worden.

Het gaat hierbij om kleinschalige
loterijen e.d.
Vergunning wordt digitaal
verzonden.
Betreft alleen kansspelautomaten
bij horeca-inrichtingen, mits
passend binnen de hiervoor
geldende kaders.
Speelautomatenhallen e.d. vallen
hier dus niet onder.
m.b.t. kienspel ligt mandaat
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VTH
79.
VTH
80.
VTH
81.
VTH

82
VTH
83.
VTH
84.
VTH
85.
VTH
86.

kienspel, vogelpiekspel, Rad van
avontuur, e.d.)
Verlenen/weigeren ontheffing
verspreiding drukwerk

Kansspelen
Art. 2.6 APV

B&W

manager

momenteel bij de politie

Teammanager

Zie besluit met kenmerk
13b&W00494
Ontheffing wordt digitaal verleend.
Vergunning wordt digitaal
verzonden.
Mits overeenkomstig reclamebeleid

Verlenen/weigeren vergunning optreden Art. 2.9 APV
als straatartiest e.d.
Voorwerpen of stoffen op, aan en boven Art. 2.10. APV
de weg. Vergunning verlenen/weigeren
voor:
- het plaatsen van aankondigingsborden voor evenementen;
- lichtreclame aan lichtmasten, reclamezuilen, reclameborden, reclame-abri’s
enz.
- commerciële reclame aan een
onroerende zaak.
- plaatsen containers, bouwhekken e.d.
op wegen tijdens bouwwerkzaamheden
(Geldt uitsluitend voor de tijdelijke
plaatsing van containers, schuttingen,
bouwhekken etc. tijdens
(bouw)werkzaamheden voor
langlopende bouwwerken i.o.m.
welstand)
- plaatsen van (overloop)tenten tijdens
de carnavalsdagen

Burgemeester Teammanager
B&W
Teammanager

Aanschrijving m.b.t. belemmerende
beplanting of voorwerp
Ontheffing (nacht)verblijf op of aan de
weg
Aanwijzing gevaarlijke hond

B&W

Vrijstelling verplichting verkoopregister
Ontheffing verbod bezigen van

Art. 2.15. APV

Vergunning wordt digitaal
verleend.

(vwb het plaatsen van
(overloop)tenten zie besluit van 222-2011, kenmerk 11b&w00058)

Teammanager
Art. 2.47a
B&W
Teammanager
Art. 2.59 APV
B&W
Teammanager
Art. 2.67 APV
Burgemeester Team
manager
Art. 2.71 e.v. APV B&W
Team-
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VTH
87.
VTH

vuurwerk.
Verlening van ontheffing verbod m.b.t.
geluidhinder

88.
VTH
89.
VTH
90.
VTH
91.
VTH
92.
VTH
93.
VTH
94.
VTH
95.
VTH
96.
VTH
97.
VTH
98.
VTH
99.
VTH

100.
VTH

Art. 4.1 e.v. APV

B&W

Verlenen/weigeren vergunning
handelsreclame
Ontheffing kampeerverbod

Art. 4.18 APV

B&W

Art. 4.20 APV

B&W

Verlening ventvergunning (dag, jaar)

Art. 5.14. APV

B&W

Ontheffing verbod parkeren
woonwagens, kampeerwagens e.d.

Art. 5.6 APV

B&W

Ontheffing parkeren grote voertuigen

Art. 5.8 APV

B&W

Verlenen/weigeren vergunning
inzamelingsverbod (geld of goed)
Verlening/weigeren
standplaatsvergunning
Verlenen/weigeren ontheffing van
verbod verbranden afvalstoffen buiten
inrichting anderszins stoken van vuur
Verlenen/weigeren ontheffing verbod
asvertrooiing
Verlenen/weigeren vergunning op basis
van artikel 15 Leegstandwet
Beslissingen op verzoeken om een
parkeervergunning
Aanwijzing koopzondagen en ontheffing
zon- en feestdagenregeling

Art. 5.13 APV

B&W

Art. 5.18 APV

B&W

Art. 5.35 APV

B&W

Art. 5.37 APV

B&W

Aanwijzing verkeersregelaars als
bedoeld in art. 82 eerste lid onderdeel c
en derde lid van het RVV 1990

Art. 56
BABW/art. 82
RVV/ Regeling
verkeersregelaars

Artikel 15
B&W
Leegstandwet
ParkeerB&W
verordening
Art. 4, 5 en 6
B&W
Winkeltijdenveror
dening
Valkenswaard

manager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager
Teammanager

Burgemeester Teammanager

Mits passend binnen
evenementenbeleid.
Ontheffing wordt digitaal verleend.

Ontheffing wordt digitaal verleend.

Vooraf overleg met
college/burgemeester
Ontheffing wordt digitaal verleend.
Ontheffing wordt digitaal verleend.
Vergunning wordt digitaal
verleend.
Vergunning voor incidentele
standplaats wordt digitaal verleend.
Ontheffing wordt digitaal verleend.

Vergunning wordt digitaal
verleend.

Ontheffing wordt digitaal verleend.

In het kader van evenementen,
vertoningen op de weg e.d., waarbij
regeling van het verkeer gewenst is.
Indien de aanwijzing geschiedt op
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verzoek wordt de aanwijzing
digitaal medegedeeld.
Voorwaarden in overleg met
brandweer.
Vergunning wordt digitaal
verleend.
Ontheffing wordt digitaal verleend.

101.
VTH

Stook- en kampvuurvergunningen

APV

B&W

Teammanager

102.
VTH
103.
VTH

Ontheffingen voor lang/breed/hoog
transport
Ontheffingen in het kader van Art. 87
van het RVV 1990 (bijv. verbod stilstaan
parkeren, geslotenverklaringen,
eenrichtingswegen, te volgen
rijrichtingen)
Toestemming (verlenen) voor het leggen
van telecommunicatiekabels

Art. 149a en 149b B&W
WVW
RVV
B&W

Teammanager
Teammanager

Verordening
Ondergrondse
Infrastructuur

B&W

Teammanager

De toestemming wordt digitaal
verleend.

B&W

Teammanager

De toestemming wordt digitaal
verzonden.

104.
VTH
105.
VTH
106.
BOR

Toestemming (verlenen) aan
nutsbedrijven m.b.t. kabel- en
leidingwerkzaamheden
Het aangaan van overeenkomsten met
water- en energieleveranciers, inclusief
de ondertekening van deze
overeenkomsten

Burgerlijk
wetboek

B&W
- TeamMedewerker beheer
Burgemeester Manager
- Hoofd
Projectbureau

Burgerlijk
Wetboek

B&W
TeamBurgemeester manager
BOR en
Teammanager
VTH
Hoofd
Projectbureau
B&W
TeamBurgemeester manager
Hoofd
Projectbu-

107.
BOR

Het afsluiten van contracten (incl.
ondertekening) m.b.t. afvalverwerking
en de tijdelijke opslag (van bijv. groenen veegafval)

108.
BOR

Het afsluiten van contracten (incl.
Burgerlijk
ondertekening) aangaande de levering
Wetboek
van goederen en zaken m.b.t. de
inrichting van de openbare ruimte (zoals

Ontheffing wordt digitaal verleend.

Voor zover passend binnen het
budget, het inkoopbeleid, het
aanbestedingsbeleid en conform de
budgethoudersregeling
Zie besluit met kenmerk
11b&w00420
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109.
BOR
110.
BOR
111.
BOR

112.
BOR
113.
BOR
114.
BOR

straatmeubilair, afrastering, hekwerk
enz.)
Doen van aangifte van schade aan
gemeente-eigendom
Klachtenafhandeling openbare ruimte
Mededeling (vooraanschrijving) in het
kader van verontreiniging van de weg en
terreinen c.q. verontreiniging bij
werkzaamheden op de weg
Het treffen van maatregelen t.b.v.
bestrijding ongedierte
Uitvoering destructiewet

reau
B&W
B&W
Afvalstoffenveror
dening

B&W

Gemeentewet

B&W

Destructiewet

B&W

Inschakelen anti-kraak bedrijf bij
leegstand gemeentelijke gebouwen

B&W

115.
BOR

Toestemming geven tot het leggen van
dammen en duikers

APV

116.
BOR

Het doen van KLIC meldingen
(registratie kabels en leidingen)

B&W

117.
ROE

Het nemen van verkeersbesluiten op
basis van de wegenverkeerswetgeving

B&W

118.
ROE

Correspondentie inzake
verkeersbesluiten ex art. 18, lid 1d
WVW-94

WVW

B&W

B&W

Teammanager
Teammanager
Teammanager

Coördinator O&O
Coördinator O&O
Coördinator O&O

TeamCoördinator O&O
manager
TeamCoördinator O&O
manager
Teammanager
BOR en
Teammanager
ROE
Teammanager
Hoofd
Projectbur
-eau
TeamMedew. wijkbeheer
Manager
Hoofd
Projectbur
eau
Teammanager
Teammanager

Zie besluit d.d. 23 augustus 2005,
05b&w00621
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119.
ROE

120.
ROE
121.
ROE

122.
ROE

123.
ROE
124.
ROE
125.
ROE

Het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering
van werken en i.k.v. kleinschalige
activiteiten/evenementen
Vergunning bewegwijzeringsborden
verkeerssituaties
Het verhuren van
welzijnsakkommodaties (zowel vaste als
incidentele verhuur)
Onderhandelen over overeenkomsten
ter zake van koop, ruil, verkoop,
verhuur, verpachting, ingebruikgeving
en vestiging van zakelijke rechten
compareren bij akten, te verlijden door
notariaat Smeets danwel Potters
notarissen, waarbij de gemeente partij is.
Bepalen en opleggen van
huurverhogingen op basis van afgesloten
huurcontracten (gemeentepanden)
Aanschrijving van huurders van gronden
m.b.t. (geïndexeerde) huurverhoging

B.A.B.W.

B&W

Teammanager

Art. 2.1.5.1.
APV
Algemene
verhuurvoorwaarden
Gem.Wet/
Burgerlijk
wetboek

B&W

Teammanager
Teammanager

B&W

B&W

Teammanager

Coördinator O&O

Overleg politie

Let op: vaststelling jaarrooster en
huren niet gemandateerd
Medewerker
grondzaken

Besluitvorming blijft bij raad/B en
W

Art. 171 Gem. wet Burgemeester Teammanager
Gem.Wet/
Burgerlijk
Wetboek
Gem.Wet/
Burgerlijk
Wetboek

B&W

Teammanager

B&W

Teammanager
Teammanager
Teammanager
Hoofd
Projectbur
eau
Teammanager

126.
ROE
127.
ROE

Incidentele ingebruikgeving gemeenteeigendommen
Verkoop van bouwkavels

B&W

128.
ROE

Besluiten in beginsel bereid te zijn om
Art. 12 Wet
aangeboden onroerende zaken aan te
voorkeursrecht
kopen tegen een nader overeen te komen gemeenten
prijs
Het niet ingaan op een aanbod is niet
gemandateerd. Het college blijft in dezen
beslissingsbevoegd. Zulks met
uitzondering van negatieve
beginselbesluiten (niet ingaan op een

B&W

B&W

Voor zover deze bevoegdheid door
de raad is gedelegeerd aan het
college, vastgelegd in bijlage III
Bevoegdhedenverordening
Valkenswaard
College informeren over de
aanbiedingen.
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129.
ROE

bod) voor zover betrekking hebbend op
het gebied Lage Heide (zie besluit van
29 april 2014, kenmerk 14b&w00221)
Besluiten de zaak voor te leggen aan de
rechtbank voor een prijsadvies

Art. 16 Wet
voorkeursrecht
gemeenten

B&W

Teammanager

130.
ROE
131.
ROE
132.
ROE
133.
ROE

Vervroegde ingebruikname verkocht
bouwterrein
Ontheffing verplichting zelfbewoning en
verbod doorverkoop
Besluit ontbinding koopovereenkomst
Het verhuren van volkstuinen,
paardenweien en groenstroken

Teammanager
B&W
Teammanager
B&W
Teammanager
B&W
TeamBurgemeester manager

134.
ROE

Het verpachten op grond van niet te
weigeren in de plaatsstelling/medepacht

B&W
TeamBurgemeester manager

135.
ROE

Het verlengen van reguliere pacht

B&W
TeamBurgemeester manager

136.
ROE

Het wijzigen van pachtovereenkomsten
(inclusief de ondertekening)

B&W
TeamBurgemeester manager

137.
ROE

Het aangaan en ondertekenen van
bruikleenovereenkomsten ter uitvoering
van het beleid “aanpak onrechtmatig
grondgebruik en verkoop reststroken”.
Het verlengen van reguliere huur

B&W
TeamBurgemeester manager

138.
ROE

College in kennis stellen.

B&W

B&W
TeamBurgemeester manager

Informeren portefeuillehouder
Met gebruikmaking van
standaardovereenkomsten
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
Conform de regeling van de
pachtovereenkomst in het
Burg.Wetb en met gebruikmaking
van de standaard pachtovk
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
Conform de regeling van de
pachtovereenkomst in het
Burgerlijk Wetboek en met
gebruikmaking van de standaard
pachtovereenkomst
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)

Conform titel 7.4 van het Burgerlijk
Wetboek en met gebruikmaking
van de standaard huurovereenkomst
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(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
139.
ROE

Het verlengen van de termijn van de
bouwplicht

B&W
TeamBurgemeester manager

140.
ROE

Het verkopen van snippergroen

B&W
TeamBurgemeester manager

141.
ROE

Het uitgeven van agrarische grond in
geliberaliseerde pacht

B&W

Teammanager

142.
ROE
143.
ROE
144.
ROE

Bro

B&W /
burgemeester
B&W

Wro/Bro

B&W

Teammanager
Teammanager
Teammanager

Wro/Bro

B&W

Teammanager

(zie besluit d.d. 18 mei 2010,
10b&w00384)

146.
ROE

Bekendmakingen/mededelingen in het
kader van de Wro
Het opstarten van het overleg ex. artikel
3.1.1 Bro
Negatieve beslissingen op een
principeverzoek voor een nieuwe,
ruimtelijke ontwikkeling
De besluiten ex art. 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening tot het vrijgeven
van het concept-bestemmingsplan voor
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling
Elektronisch waarmerken en publiceren
van Wro- instrumenten

Conform de Algemene
Verkoopvoorwaarden
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
Conform het snippergroenbeleid en
de Algemene Verkoopvoorwaarden
en met gebruikmaking van
standaardovereenkomsten
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
Conform Uitgifte landbouwgrond in
eenmalige pacht vastgesteld in 2006
(zie besluit 15-9-2009, kenmerk
09b&w00640)
(zie besluit d.d. 17 juni 2008,
08b&w00530)
(zie besluit d.d. 17 juni 2008,
08b&w00530)
(zie besluit d.d. 18 mei 2010,
10b&w00384)

Wro, Bro, Reg.
standaarden
ruimtelijke
ordening 2008

B&W

Teammanager

(zie besluit d.d. 13 oktober 2010)

147.
ROE
148.
ROE

Het fiatteren van uitgaven uit het
leefbaarheidsfonds
Toekennen/afwijzen van een aanvraag
voor een starterslening

B&W

Teammanager
Teammanager

145.
ROE

Wro

Verordening
Starterslening
Gemeente
Valkenswaard

B&W

(zie besluit van 29 oktober 2013,
kenmerk 13b&w00617)

18

149.
ROE

Het sluiten van (standaard)
planschadeovereenkomsten (incl. de
ondertekening ervan).

150.
ROE

Procedurele afhandeling van aanvragen Art. 6.1 Wro en
voor een tegemoetkoming in planschade afdeling 6.1 Bro
met bijbehorende besluiten zoals onder
meer:
- heffen recht (drempelbedrag)
- aanvrager wijzen op het
verschuldigd zijn van het recht
- kennelijke ongegrondheid aanvraag
- kennelijke niet-ontvankelijkheid
aanvraag
- verlengen termijn aanvulling
aanvraag
- inschakelen (planschade-)adviseur
- oordeel op door aanvrager of
belanghebbende ingediend
wrakingsverzoek adviseur
- uitstel reactietermijn conceptrapport
- reactie op concept-advies
Vaststellen en aanwijzen van grenzen
aan particulieren en kadaster n.a.v. de
inschrijving van een notariële akte (voor
zover de gemeente bij die inschrijving
partij is)
Toekenning huisnummers
Gemeentewet
Verordening
straatnaamgeving en

151.
FAB

152.
FAB

Art. 6.1 Wro

B&W
TeamBurgemeester manager

B&W

Teammanager

Beleidsmedewerker
Ruimtelijke
Ontwikkeling

B&W

Teammanager

Landmeter

B&W

Teammanager

Sr. medew.
geoinformatie
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huisnummering
Wet kenbaar-heid B&W
publiek-rechtelijke
beperkingen

153.
FAB

Beslissingen/handelingen in het kader
van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

154.
FAB

Beslissingen/handelingen in het kader
van de Wet basisregistraties adressen en
gebouwen.

Wet
basisregistraties
adressen en
gebouwen

155.
FAB
156.
FAB

Ontvangst (plaatsen handtekening) van
aangetekende stukken e.d.
Aankoop, huren en het aangaan van
onderhoudsverplichtingen mbt
kantoorbehoeften stoffering, meubilair,
gemeentehuis, schoonmaak,
beveiligingsinstallatie en
telefoonaansluitingen

Onderdeel
postbehandeling

157.
FAB
158.
FAB

Opstellen van lijst van te vernietigen
documenten
Verklaringen van overdracht van
stukken die voor permanente bewaring
in aanmerking komen.
Openen post (m.u.v. post m.b.t. de wet
BIBOB)
Aangaan van overeenkomsten m.b.t.
apparatuur en programmatuur op het
gebied van de informatievoorziening

Archiefwet

159.
FAB
160.
FAB

161.
FAB
162.
AMO

Archiefwet

Gemeentewet

Aangaan onderhoudsverplichtingen
m.b.t. apparatuur en programmatuur op
het gebied van de informatievoorziening
Beslissen op bezwaarschriften t.a.v.
Gemeentewet/
gemeentelijke belastingen
Belastingverordening

Teammanager

Wkpb-beheerder
(Sr.medew.
geoinformatie)

Zie besluit d.d. 13-2-2007
(07b&w00100)

B&W

Teammanager

(Zie besluit d.d. 6-4-2010, kenmerk
10b&w00260)

B&W en
burgemeester
B&W

Teammanager
Teammanager

- BAG-beheerder
(Sr. medew.
geoinformatie)
- medew.
geoinformatie
- landmeter
medew. DIV

Voor zover passend binnen
aanbestedingsbeleid en conform de
budgethoudersregeling

Gemeentesecr Teametaris
manager
Burgemeester Teammanager

Consulenten DIV

Burgemeester Teammanager
B&W
Teammanager

medew. DIV

B&W

Teammanager

B&W

Heffingsambtenaar

Voor zover passend binnen
aanbestedingsbeleid en conform de
budgethoudersregeling
Conform automatiseringsplan
Voor zover passend binnen
aanbestedingsbeleid en conform de
budgethoudersregeling
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163.
AMO
164.
AMO
165.
AMO
166.
AMO
167.
AMO
168.
AMO

169.
AMO

Vaststellen van belastingkohieren
Verlenen van kwijtschelding gem.
Belastingen
Voeren van verweer in geval van
beroepsprocedures m.b.t. gemeentelijke
belastingen
Het doen van aangiften op grond van de
wet omzetbelasting
Het beslissen tot aansprakelijk stellen
van derden inzake schade aan
straatmeubilair
Het voeren van correspondentie m.b.t. en
het beslissen op
aansprakelijkheidsstellingen (van/door
de gemeente van/door derden).
Sluiten van verzekeringsovereenkomsten
en het afhandelen van schades

170.
AMO
171.
AMO

Administratieve taken m.b.t. uitvoering
leerplichtwet
Toekennen voorschotten (bijv.
voorschot subsidie). Voorschotten op
bezoldigingsaanpraken zijn
uitgezonderd.

172.
AMO

Aangaan geldleningen op geld- en
kapitaalmarkt

Belastingverordening
Alg.Wet inzake
Rijksbelasting
Belastingverordening

B&W

Wet
omzetbelasting

B&W

Administrateur

Burg. Wetboek

B&W

Teammanager

Burg. Wetboek

B&W

Teammanager

Wetboek van
B&W
Koophandel/Burg.
Wetboek
Leerplichtwet
B&W

Teammanager

B&W
B&W

B&W

Artikel 160 eerste
lid onder e
Gemeentewet

B&W

Heffingsambtenaar
TeamInvorderingsmanager ambtenaar
Heffingsambtenaar

Teammanager
Teammanager

Teammanager

Sr. Medew. fin.
Beheer/medew. fin.
Beheer B
Sr. Medew. fin.
Beheer/medew. fin.
Beheer B

Medew. financieel
beheer A
Tot een max. van 75% van
gevoteerd krediet / budget.

- Bekrachtiging achteraf door B&W
- met inachtneming van de
Budgethoudersregeling
- het mandaat omvat tevens de
machtiging aan de teammanager om
de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten te ondertekenen,
met dien verstande dat de
ondertekeningsbevoegdheid slechts
aan de teammanager toekomt in
geval een geldleningen op de
geldmarkt wordt aangegaan. (Zie
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besluit met kenmerk 12brg00012)
173.
AMO

Het vervroegd aflossen van aangegane
geldleningen

Artikel 160 eerste
lid onder e
Gemeentewet

B&W

Teammanager

- Met inachtneming van de
Budgethoudersregeling
- het mandaat omvat tevens de
machtiging aan de teammanager om
de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten te ondertekenen.
(Zie besluit met kenmerk
12brg00012)

174.
AMO

Het accepteren van rentewijzigingen op
verstrekte aangegane leningen

Artikel 160 eerste
lid onder e
Gemeentewet

B&W

Teammanager

175.
AMO

Het vaststellen van rentewijzigingen van Artikel 160 eerste
verstrekte leningen
lid onder e
Gemeentewet

B&W

Teammanager

176.
AMO

Het beslissen op aanvragen om
borgstellingen i.h.k.v. de overeenkomst
met het Hypotheekfonds voor
Overheidspersoneel (HvO)
Het starten van een procedure ter inning
van privaatrechtelijke vorderingen
(nemen procesbesluit)
Besluiten over te gaan tot de openbare
verkoop van in beslag genomen roerende
en/of onroerende zaken (incl. de

B&W

Teammanager

- Met inachtneming van de
Budgethoudersregeling
- het mandaat omvat tevens de
machtiging aan de teammanager om
de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten te ondertekenen.
(Zie besluit met kenmerk
12brg00012)
- Met inachtneming van de
Budgethoudersregeling
- het mandaat omvat tevens de
machtiging aan de teammanager om
de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten te ondertekenen.
(Zie besluit met kenmerk
12brg00012)
Met inachtneming van de
Budgethoudersregeling

Artikel 160, eerste B&W
lid onder f
Gemeentewet
Burgerlijk
B&W
Wetboek

Teammanager

Zie besluit d.d. 13-9-2011, kenmerk
11b&w00465.

Teammanager

Vooraf terugkoppelen met
portefeuillehouder
Zie besluit d.d. 20-3-2012, kenmerk

177.
AMO
178.
AMO

Artikel 160 eerste
lid onder e
Gemeentewet
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179.
AMO

ondertekening van eventueel hieruit
voortvloeiende overeenkomsten)
Opvragen inlichtingen uit de algemene
documentatieregisters t.b.v. Koninklijke
Onderscheidingen

Opmerking:

12b&w00141
Wet op de
justitiële en
strafvorderlijke
gegevens

Burgemeester Teammanager

Medewerker
Kabinetszaken

Er wordt een persoonlijke
machtiging verstrekt aan de
medewerker Kabinetszaken die zich
bezighoudt met koninklijke en
gemeentelijke onderscheidingen.

Onder ‘Teammanager’ (in algemene zin) wordt ook verstaan de gemeentesecretaris en adjunctdirecteur, indien het zaken betreft die hen aangaan
(bijvoorbeeld als leidinggevende van de adjunct-directeur/teammanagers).

DIR = Gemeentesecretaris en Adjunct-directeur
S
= Team Strategie
AMO = Team Advies en Managementondersteuning
FAB = Team Facilitair Bedrijf
KCC = Team Klantcontactcentrum
VTH = Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
SPORT = Team Sport
ZWO = Team Zorg, Welzijn en Onderwijs
ROE = Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economis
BOR = Team Beheer Openbare Ruimte
VRBZO= Veiligheidregio Brabant Zuid-Oost
CMD = Team Centrum voor Muziek en Dans

