
GEMEENTEBLAD
Officiële publicatie van Gemeente Houten

Nr. 94
27 februari

2017

Collegebesluit

1. De bevoegdheid om handhavend op te treden ook in gevallen waarbij zienswijzen zijn 
ingediend te mandateren aan de strategische manager II (afdelingshoofd) van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling onder voorwaarde dat de portefeuillehouder voorafgaand aan 
de handhavingsactie wordt geconsulteerd.
 

Houten, 14 februari 2017

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,  de burgemeester,

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

Huidige tekst:
RO/89
handhaving

dwangsom/bestuursdwang/bestuurlijke 
boete/sanctie 

a.   het geven van een bestuurlijke 
waarschuwing;

b.   het intrekken van een vergunning als 
sanctie;

c.   het doen van een 
vooraanschrijving/melding voornemen 
      bestuursdwang/dwangsom;
d.   het nemen van een dwangsombesluit;
e.   het opleggen van bestuursdwang;

f.    besluiten tot het verhalen van kosten 
van bestuursdwang;

g.   besluiten op een verzoek van een 
derde tot handhavend optreden;

h.   het opleggen van een bestuurlijke boete 
voor overtreding van de 

      Drank- en horecawet;

i.    het intrekken van een 
vergunning/ontheffing als sanctie.

college 

burgemeester

(125 en 174 Gemw; 

titel 5.3 en 5.4 Awb;

diverse bepalingen 
in de APV, Wabo, 
Wet milieubeheer, 
Activiteitenbesluit, 
Brandbeveiligingsv
erordening, 
Gebruiksbesluit, 
Wet op de 
Veiligheidsregio’s, 
Drank- en 
Horecawet, Wet op 
de kansspelen, 
Winkeltijdenvrd,  
Afvalstoffenvrd en 
Zondagswet)

strategisch 
manager II 
RO

-  tactisch 
leidinggevend
e II T&H

- 
medewerkers 
beleidsuitvoer
ing I, II en III 
T&H

ad a en e:

- 
medewerkers 
handhavingIII 
(BOA)

ad a: 

- 
aangewezen 
medewerkers 
VRU

portefeuillehouder informeren 
over uitvoeren van 
bestuursdwang en 
dwangsom.

Mandaat voor handhaving of 
intrekking van vergunning 
of ontheffing reikt zover 
als het mandaat voor het 
besluiten op een aanvraag 
voor een vergunning of 
ontheffing reikt. 

Alleen mandaat aan BOA’s 
voor zover zij de 
bevoegdheid hebben om 
toezicht te houden op de 
betreffende regelgeving.
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Nieuwe tekst:
RO/89
handhaving

dwangsom/bestuursdwang/bestuurlijke 
boete/sanctie 

a.   het geven van een bestuurlijke 
waarschuwing;

b.   het intrekken van een vergunning als 
sanctie;

c.   het doen van een 
vooraanschrijving/melding voornemen 
      bestuursdwang/dwangsom;
d.   het nemen van een dwangsombesluit;
e.   het opleggen van bestuursdwang;

f.    besluiten tot het verhalen van kosten 
van bestuursdwang;

g.   besluiten op een verzoek van een derde 
tot handhavend optreden;

h.   het opleggen van een bestuurlijke boete 
voor overtreding van de 

       Drank- en horecawet;

i.    het intrekken van een 
vergunning/ontheffing als sanctie.

college 

burgemeester

(125 en 174 Gemw; 

titel 5.3 en 5.4 Awb;

diverse bepalingen 
in de APV, Wabo, 
Wet milieubeheer, 
Activiteitenbesluit, 
Brandbeveiligingsv
erordening, 
Gebruiksbesluit, 
Wet op de 
Veiligheidsregio’s, 
Drank- en 
Horecawet, Wet op 
de kansspelen, 
Winkeltijdenvrd,  
Afvalstoffenvrd en 
Zondagswet)

strategisch 
manager II 
RO

-  tactisch 
leidinggevend
e II T&H

- 
medewerkers 
beleidsuitvoer
ing I, II en III 
T&H

ad a en e:

- 
medewerkers 
handhavingIII 
(BOA)

ad a: 

- 
aangewezen 
medewerkers 
VRU

portefeuillehouder informeren 
over uitvoeren van 
bestuursdwang en 
dwangsom.

Mandaat voor handhaving of 
intrekking van vergunning 
of ontheffing reikt zover 
als het mandaat voor het 
besluiten op een aanvraag 
voor een vergunning of 
ontheffing reikt, met dien 
verstande dat het 
mandaat ook geldt als er 
zienswijzen zijn 
ingediend en onder 
voorwaarde dat de 
portefeuillehouder 
voorafgaand aan de 
handhavingsactie wordt 
geconsulteerd.

Alleen mandaat aan BOA’s 
voor zover zij de 
bevoegdheid hebben om 
toezicht te houden op de 
betreffende regelgeving.
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