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De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeente Houten 
en de gemeente Wijk bij Duurstede, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende, dat het in het kader van de tijdelijke samenwerking tussen de afdelingen Beheer 
Openbare Ruimte van beide gemeenten ten aanzien van bepaalde bevoegdheden nodig is 
mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan ambtenaren;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht 
en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften; 

besluiten vast te stellen de:

MANDAATREGELING SAMENWERKING BEHEER OPENBARE RUIMTE 
GEMEENTE HOUTEN EN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Artikel 1 Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
b. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke 

rechtshandelingen te verrichten.
c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te 

verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Uitoefening bevoegdheden en ondermandaat
1. De uitoefening van de bevoegdheden, aangeduid in het bij deze regeling behorende 

overzicht, worden opgedragen aan de kwartiermaker voor de samenwerking van de 
afdelingen Beheer Openbare Ruimte van beide gemeenten. Hij is bevoegd de aan hem 
gemandateerde bevoegdheid door te mandateren aan onder hem ressorterende 
medewerkers, tenzij daartoe in het overzicht een verbod is opgenomen. 

2. Op ondermandaat zijn de overige bepalingen van deze regeling van overeenkomstige 
toepassing.

3. De bevoegdheid op aanvraag een besluit te nemen omvat elk op die aanvraag te nemen 
besluit, waaronder begrepen buiten behandeling laten, verlenen, verlenen onder 
voorwaarden, vaststellen en weigeren, tenzij uit de clausulering of de instructie het 
tegendeel blijkt. 

4. Tot het mandaat behoren mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de 
gemandateerde bevoegdheden, alsmede het treffen van voorbereidings- en 
uitvoeringshandelingen.

Artikel 3 Geen mandaat 
1. De (onder)gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten bevatten, 

ter nadere besluitvorming voor aan het college of aan de burgemeester.
2. Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten indien:

a. een beleidskader ontbreekt;
b. de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, dat wil zeggen, indien het 

besluit een aangelegenheid betreft waarvoor een aparte beoordeling en besluitvorming 
nodig is;

c. inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid, 
voorschriften of richtlijnen of andere niet voorziene financiële of andere consequenties 
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kan hebben. Bij overschrijding van het budget van de (onder)mandaathouder moet het 
tekort worden gecompenseerd met nog beschikbare andere budgetten, tenzij wordt 
voorzien in een andere (bijvoorbeeld incidentele) dekking.

Artikel 4 Plaatsvervanging
1. Ingeval van ondermandaat aan medewerkers wordt bij afwezigheid of verhindering van de 

gemandateerde de aan hem gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door degene die het 
ondermandaat aan hem verstrekt heeft.

2. Voor zover het bevoegdheden betreft die bij de gemeente Houten liggen, worden bij afwezigheid of 
verhindering van de kwartiermaker de aan hem gemandateerde bevoegdheden die niet verder zijn 
ondergemandateerd, uitgeoefend door de onder hem ressorterende teamleider, voor zover het gaat 
om aangelegenheden van het team waar de teamleider de verantwoordelijkheid voor draagt.

3. Voor zover het bevoegdheden betreft die bij de gemeente Wijk bij Duurstede liggen, worden bij 
afwezigheid of verhindering van de kwartiermaker de aan hem gemandateerde bevoegdheden die 
niet verder zijn ondergemandateerd, uitgeoefend door de directeur van de gemeente Wijk bij 
Duurstede.

Artikel 5Ondertekening

1. In geval de gemandateerde optreedt namens het college van de gemeente Houten ondertekent hij 
de uitgaande stukken als volgt:
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
gevolgd door de handtekening en naam van de gemandateerde met daaronder de tekst: 
“kwartiermaker samenwerking BOR” (in geval van mandaat) of de functienaam van de 
ondergemandateerde.

2. In geval de gemandateerde optreedt namens het college van de gemeente Wijk bij Duurstede 
ondertekent hij de uitgaande stukken als volgt:
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,
gevolgd door de handtekening en naam van de gemandateerde met daaronder de tekst: 
“kwartiermaker samenwerking BOR” (in geval van mandaat) of de functienaam van de 
ondergemandateerde.

Artikel 6 Volmacht en machtiging
Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding
1. Deze regeling kan worden aangehaald als Mandaatregeling samenwerking BOR.
2. Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt in het Gemeenteblad van de 

onderscheidenlijke gemeenten. 

Aldus vastgesteld op 4 oktober 2016,

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Houten

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wijk bij Duurstede
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de secretaris,             de burgemeester,

H.S. den Bieman              W.M. de Jong

de secretaris,            de burgemeester,

G. Karssenberg             T.R. Poppens

Burgemeester 
van de gemeente Houten

W.M. de Jong

Burgemeester 
van de gemeente Wijk bij Duurstede

T.R. Poppens

Heffingsambtenaar 
van de gemeente Houten

D. T. de Vries

Heffingsambtenaar 
van de gemeente Wijk bij Duurstede

…

Bijlage: Mandaatregister

Mandaat

b&w Houten = het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Houten 

b&w WbD = het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Wijk bij Duurstede

bgm Houten = burgemeester van gemeente Houten 

bgm WbD = burgemeester van gemeente Wijk bij 
Duurstede

ha Houten= heffingsambtenaar van gemeente Houten

ha WbD = heffingsambtenaar van gemeente Wijk bij 
Duurstede

Mandaatgever
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Kwartiermaker = kw Mandaat 
kwartiermaker

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Algemeen

Verlangen van een schriftelijke machtiging van 
gemachtigde op grond van artikel 2.1 lid 2 Awb

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Door- of terugzenden geschriften kennelijk bestemd voor 
ander bestuursorgaan (artikel 2:3 Awb)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het ter beschikking stellen van gegevens aan adviseur 
(artikel 3.7 lid 1 Awb)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het vaststellen en wijzigen van formulieren (artikel 160 
Gemeentewet en diverse bijzondere wetten)

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Verstrekken van informatie en/of inlichtingen b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Afdoen van eenvoudige voorbereiding- en 
uitvoeringscorrespondentie

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Verzenden van ontvangstbevestigingen b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Verdagen van beslistermijnen en nemen van besluiten tot 
aanhouding

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging
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Verzenden van begeleidende brief bij de toezending van 
stukken 

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Verzenden van uitnodigingen voor een hoorzitting b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Horen van belanghebbenden, zoals o.a. bedoeld in de 
artikelen 4:7 en 4:8 Awb

b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Vragen van nadere en/of aanvullende informatie en 
stukken ter voorbereiding van een besluit op een verzoek

b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Niet in behandeling nemen van een aanvraag vanwege 
onvolledigheid van de stukken krachtens artikel 4:5 Awb

b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Correspondentie ter uitvoering van besluiten van de 
gemeenteraad liggende op het terrein van het ‘Beheer 
openbare ruimte’

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Correspondentie ter uitvoering van besluiten van 
burgemeester en wethouders liggende op het terrein van 
het ‘Beheer openbare ruimte’

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Correspondentie ter uitvoering van besluiten van de 
burgemeester liggende op het terrein van ‘Beheer openbare 
ruimte’

bgm Houten
bgm WbD

kw machtiging

Openbare bekendmakingen en kennisgevingen ten aanzien 
van (in mandaat) genomen c.q. voorgenomen besluiten

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Vragen van adviezen, kostprijsberekeningen en offertes b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Verzenden van voortgangsberichten b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Opgaven doen ten behoeve van statistische informatie 
(CBS, VNG, LTD)

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Tekenen voor ontvangst van deurwaardersexploot en 
andere aangetekende gerechtelijke stukken

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging
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Dwangsom

Het opschorten van de termijn waarbinnen een besluit 
moet worden genomen op de gronden als genoemd in 
artikel 4:15 Awb

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het doen van de mededeling dat de opschorting van de 
termijn is geëindigd onder vermelding van de termijn 
binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven 
(artikel 4:15 t/m 4:20 Awb)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Besluiten geen dwangsom toe te kennen na ontvangst van 
een ingebrekestelling, omdat alsnog binnen twee weken 
een beslissing is genomen (artikel 4:15 t/m 4:20 Awb)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Besluiten geen dwangsom toe te kennen als sprake is van 
een situatie als bedoeld in artikel 4:17, lid 6 Awb

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Besluiten een dwangsom toe te kennen wegens niet tijdig 
beslissen na ontvangst van een ingebrekestelling (artikel 
4:15 t/m 4:20 Awb)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Wob

Beslissen op een verzoek om informatie uit de: stukken 
van de raad, stukken van de burgemeester en de stukken 
van het college

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Het verdagen van de termijn waarbinnen op een Wob-
verzoek een beslissing moet zijn genomen

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw mandaat

Doorzenden van een verzoek om informatie aan een 
overheidsorgaan (artikel 4 Wob)

b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het voeren van overige correspondentie inzake Wob b&w Houten
bgm Houten
b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging
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Nakoming overeenkomsten

-besluiten tot het vorderen van nakoming en/of 
schadevergoeding van contractueel vastgelegde 
voorwaarden;

-besluiten tot het opleggen van een boete bij niet-
nakoming of overtreding van contractueel vastgelegde 
voorwaarden

b&w Houten
b&w WbD

kw volmacht

verhalen van schade (bij ovk)

(Rechts)personen aansprakelijk stellen voor schade welke 
voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomen van een overeenkomst

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Indienen aanvragen voor subsidie

Besluiten tot het indienen van aanvragen tot 
subsidieverlening

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Besluiten tot het indienen van aanvragen tot 
subsidievaststelling

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Onderhandelingen subsidies

Aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent 
subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of 
provincie

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Leges

Opleggen van een aanslag leges ha Houten 
ha WbD

kw mandaat

Op aanvraag of ambtshalve ontheffing, teruggave, 
vermindering of vrijstelling verlenen van een aanslag leges

ha Houten 
ha WbD

kw mandaat

Beslissen op bezwaar tegen een aanslag leges

Bevoegd is de hiërarchisch hogere dan degene die het 
primaire besluit heeft genomen.

ha Houten kw mandaat

Het indienen van een verweerschrift bij de rechtbank i.v.m. 
beroep inzake leges

ha Houten 
ha WbD

kw machtiging

Bestuurlijke geldschulden (=publiekrecht)

Besluiten nemen in het hele proces m.b.t. het innen van 
bestuursrechtelijk geldschulden (titel 4.4 Awb), waaronder 
in ieder geval:

b&w Houten

b&w WbD

kw machtiging
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a. het vastleggen van een geldschuld
b. besluiten op een verzoek om uitstel van betaling
c. vaststellen van het bedrag van de verschuldigde 
wettelijke rente bij beschikking
d. besluiten op een verzoek tot verlening van een 
voorschot
e. besluiten tot verrekening met een openstaande vordering
f. besluiten op een verzoek tot (gedeeltelijke) 
kwijtschelding van de schuld
g. versturen van een aanmaning
h. uitvaardigen van een dwangbevel

Aangifte

Het namens de organisatie/werkgever doen van aangifte 
bij de politie van agressie en geweld of anderszins tegen 
een medewerker

bgm Houten

bgm WbD

kw machtiging

Het namens de gemeente  doen van aangifte in geval van 
vandalisme, diefstal, en dergelijke met betrekking tot 
gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer

bgm Houten

bgm WbD

kw machtiging

Aanbestedingen

Organiseren en voorzitten van aanbestedingen b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ondertekenen van een Proces-Verbaal van een 
aanbesteding of een oplevering 

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Opstellen van Programma van Eisen b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Rechtmatige prijsafspraken maken na een aanbesteding b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Mededelen aan inschrijvers dat zij het niet zijn geworden 
na een aanbesteding

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

De gunning van werken, leveringen en diensten binnen het 
beschikbare krediet

Tot € 500.000,-

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ondertekenen van een VenG plan b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Bijwonen van een bouwvergadering en na afloop 
ondertekenen van het verslag en/of de coördinatie-
overeenkomst

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging
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Ondertekenen van opdrachtbrieven b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ondertekenen van opdrachtbrieven, waarbij meerdere 
budgethouders verantwoordelijk zijn

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging in rechtsgedingen enz.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten 
rechte in bezwaar- en beroepsprocedures, in voorlopige 
voorzieningen en in civielrechtelijke procedures;

b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het indienen van processtukken b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Het ter zitting verrichten van alle processuele handelingen 
welke de gemachtigde noodzakelijk, nuttig of wenselijk 
voorkomen

b&w WbD
bgm WbD

kw machtiging

Vertegenwoordiging bij bezwaren rechtspositie

Het vertegenwoordigen van de werkgever (college van 
b&w) bij de behandeling van bezwaarschriften tegen de 
uitslag van de functiewaardering door de 
Bezwarencommissie Rechtspositie;

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het indienen van processtukken b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het ter zitting verrichten van alle processuele handelingen 
welke de gemachtigde noodzakelijk, nuttig of wenselijk 
voorkomen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Inkoop- en aanbestedingsprocedures

Het vertegenwoordigen van de gemeente in inkoop- en 
aanbestedingsprocedures

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

VVE

Het vertegenwoordigen van de gemeente in een Vereniging 
van Eigenaren in die gevallen waar de gemeente 
appartementseigenaar is

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van overeenkomsten b&w Houten kw machtiging
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Beperking: overeenkomsten mogen worden aangegaan 
voor zover ze passend zijn binnen de budgetregeling

b&w WbD

Alle handelingen die nodig zijn ter uitvoering van een 
overeenkomst

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het beëindigen van een overeenkomst b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ondertekenen van overeenkomsten

Het ondertekenen van overeenkomsten 

Beperking: overeenkomsten mogen worden ondertekend 
voor zover ze mogen worden aangegaan (dus passend 
binnen de budgetregeling)

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Waarmerken van verkooptekeningen

Het waarmerken van (verkoop)tekeningen als bijlage bij 
een overeenkomst

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Notariële levering

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de 
plaatselijke notarissen bij de notariële levering van 
onroerende zaken, het vestigen van erfdienstbaarheden en 
beperkte rechten, na besluitvorming door college of 
gemeenteraad

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Het verstrekken van ondervolmacht aan de medewerkers 
van het plaatselijke notariskantoor

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Kadastrale aanwijzing

Vertegenwoordigen van de gemeente bij kadastrale 
aanwijzing (bij overdracht van eigendommen)

bgm Houten
bgm WbD

kw volmacht

Personele aangelegenheden

Verstrekken van een opdracht voor overwerk b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het voeren van functionerings-, ontwikkelings-, en 
beoordelingsgesprekken met de medewerkers

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ziekteverzuimpreventie en begeleiden ziekteverzuim 
binnen het wettelijk kader en lokale richtlijnen voor 
medewerkers

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging
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Toepassen van de wet en (lokale) regelgeving met 
betrekking tot verlof voor medewerkers

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Beheer/ Openbare ruimte

Herplant- en instandhoudingsplicht en bestrijding 
boomziekte

Een verplichting opleggen om bomen te herplanten of tot 
het treffen van voorzieningen aan bomen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het geven van aanwijzingen ingeval sprake is van een 
boomziekte

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Verkeersbesluiten

Verlenen en weigeren van besluiten/ontheffingen o.g.v. de 
WvW

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Verlenen en weigeren van ontheffingen o.g.v. de RVV b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Nemen van tijdelijke en permanent bedoelde  
verkeersbesluiten (uitvoering van het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake Wet wegverkeer)

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Overige correspondentie in het kader van 
verkeersbesluiten

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Gehandicaptenparkeerplaats

Het nemen, wijzigen en intrekken van verkeersbesluiten 
nodig voor gehandicaptenparkeerplaatsen

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Het aanbrengen van wijzigingen op het onderbord 
(weergave kenteken)

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Wegslepen voertuigen

Besluiten tot het wegslepen van voertuigen die de 
openbare veiligheid, de verkeersveiligheid, dan wel de 
doorstroming van het verkeer belemmeren

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Opdracht geven tot wegslepen en daarmee direct of 
indirect opdracht geven aan het wegsleepbedrijf tot 
invordering van de kosten inclusief het gemeentelijk deel

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Gladheidsbestrijding
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Vaststellen van het draaiboek gladheidbestrijding incl. 
strooiroutes

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

APV

Besluiten op een aanvraag voor een ontheffing voor het 
aantasten van groenvoorzieningen 

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning voor het 
gebruik van (een gedeelte van) de weg anders dan 
overeenkomstig zijn bestemming

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning voor het 
aanleggen van een weg, het opbreken van een 
wegverharding, het graven of spitten in een weg, het 
veranderen van de aard of breedte van een wegverharding, 
of het anderszins brengen van verandering in de wijze van 
aanleg van een weg

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Verlenen ontheffing aan een daartoe niet bevoegde voor 
het zich bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud 
zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken 
of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden 

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Verlenen van de vergunning voor inritten (inclusief 
dammen en duikers)

b&w WbD kw mandaat

Verlenen van ontheffing voor het parkeren van grote 
voertuigen

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Gemeentelijke begraafplaatsen

Verlenen van vergunningen en andere bevoegdheden die 
het college o.g.v. de verordeningen en nadere regels m.b.t. 
de algemene begraafplaatsen heeft, m.u.v. de bevoegdheid 
om nadere regels te stellen

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat/

machtiging

Het verlenen van een vergunning voor het hebben van een 
grafbedekking 

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Lijkbezorgingsrechten

Aanwijzen van belanghebbenden in geval van 
lijkbezorgingsrechten

ha Houten 
ha WbD

kw machtiging

Opleggen van een aanslag lijkbezorgingsrecht ha Houten 
ha WbD

kw mandaat

Beslissen op bezwaar tegen een aanslag 
lijkbezorgingsrecht

ha Houten 
ha WbD

kw mandaat
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Op aanvraag of ambtshalve ontheffing of vrijstelling 
verlenen van een aanslag lijkbezorgingsrecht 

ha Houten 
ha WbD

kw mandaat

Beslissen op bezwaar tegen een besluit op aanvraag of 
ambtshalve ontheffing of vrijstelling verlenen van een 
aanslag lijkbezorgingsrecht 

ha Houten 
ha WbD

kw mandaat

Het indienen van een verweerschrift bij de rechtbank i.v.m. 
beroep inzake lijkbezorgingsrecht

ha Houten 
ha WbD

kw machtiging

Instemmingsbesluiten kabels en leidingen

Besluiten op een aanvraag voor een instemmingsbesluit 
voor het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een 
instemmingsbesluit 

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Het verlangen van zekerheid van van een aanbieder voor 
de nakoming van de gestelde verplichtingen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Zonder toestemming gemeentegrond in gebruik nemen

het civielrechtelijk optreden tegen particulieren of 
bedrijven die zonder toestemming gemeentegrond in 
gebruik hebben genomen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Gebruik gemeente-eigendommen

Bevoegdheden in verband met het gebruik van openbare 
gemeente-eigendommen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Opgravingen

Toestemming geven voor opgravingen in gemeentelijke 
gronden

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Openbare verlichting

Het beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van 
lokale openbare verlichting

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Rioolaansluiting

Verlenen van de toestemming voor rioolaansluitingen b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging
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Telecommunicatieverordening

Uitvoeren van de telecommunicatieverordening b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat/
machtiging

Marktverordening

Bevoegdheden in het kader van de Marktverordening b&w WbD kw mandaat/
machtiging

Havenbeheerverordening

Verlenen en weigeren van ontheffingen in het kader van de 
havenbeheerverordening

b&w WbD kw mandaat

Vaststellen van de ligplaatsenvergoeding voor de haven, 
gebaseerd op volledige kostentoerekening aan de 
gebruiker, en andere havenaangelegenheden

b&w WbD kw machtiging

Afval

Vaststellen van de aanbiedregels voor verschillende 
categorieën huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van 
de inzamelvoorzieningen

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Vaststellen op welke dagen en tijden verschillende 
categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling 
kunnen worden aangeboden

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Vaststellen van de afvalkalender en de daarop staande 
aanbiedregels voor huishoudelijk afval

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ontheffing verlenen voor het deponeren van afvalstoffen, 
of andere stoffen of voorwerpen die aanleiding kunnen 
geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu, 
buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Ontheffing verlenen van het verbod op een voor het 
publiek zichtbare plaats in de openlucht en buiten een 
inrichting in de zin van de Wm (oftewel bedrijfsterrein) 
afvalstoffen op te slaan.

b&w Houten
b&w WbD

kw machtiging

Besluit tot verkoop van overhoeken

Besluiten overhoeken te verkopen b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Nakomen, handhaven etc. van bijzondere/algemene 
voorwaarden van verkoop

b&w Houten
b&w WbD

kw volmacht

Dwangsom/bestuursdwang
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Het geven van een bestuurlijke waarschuwing b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Het doen van een vooraanschrijving/melding voornemen 
bestuursdwang/dwangsom

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Het nemen van een dwangsombesluit b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Het opleggen van bestuursdwang b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Besluiten tot het verhalen van kosten van bestuursdwang b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat

Besluiten op een verzoek van een derde tot handhavend 
optreden

b&w Houten
b&w WbD

kw mandaat
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