
B&W-besluit:

1. Het college besluit de 23ste wijziging van het delegatie- en mandateringsbesluit vast te stellen.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;

3. communicatie: dit besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt op 1 januari 2007 in werking

4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie;

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur Dhr. K. RoosNota van B&W
Telefoon 5113017
E-mail: kroos@haarlem.nl
CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1296
Te kopiëren: Alles

Onderwerp
23ste wijziging Delegatie- & Mandateringsbesluit

B & W-vergadering van 19 december
2006

Bestuurlijke context

Deze 23ste wijziging van het Delegatie- en mandateringsbesluit heeft alleen betrekking op bevoegdheden
van het college. Er is derhalve geen behandeling in de raad nodig.
Het betreft wijzigingen bij Stadsbeheer, Stedelijke ontwikkeling en Publieksdienst.
Voor Stadsbeheer worden bevoegdheden op grond van de nieuwe Verlegregeling gemandateerd.
Voor de Publieksdienst betreft het het mandateren van bevoegdheden in verband met de
inwerkingtreding van de WMO. Daarnaast is de mandatering van collegebevoegdheden ten aanzien van
belastingen ter uitvoering van taken die bij de gemeente blijven opnieuw geregeld bij de Facilitaire
dienst.

Commissieparagraaf:
Commissie bestuur wordt altijd geïnformeerd over de aanpassingen in de door het college of
burgemeester verleende mandaten.
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23ste wijziging Delegatie- en mandateringsbesluit
B&w-nota: CSBO/2006/1296

Deze 23ste wijziging van het Delegatie- en mandateringsbesluit (D&Mbesluit) heeft alleen betrekking op
bevoegdheden van het college. Er is derhalve geen behandeling in de raad nodig.
Bij de onderstaande aanpassingen van het D&Mbesluit worden mandaten die worden verwijderd, of
ingetrokken doorgehaald weergegeven en worden aangepaste, of nieuw te verlenen mandaten vet
weergegeven. De aanpassingen worden in geconsolideerde vorm in het D&Mbesluit opgenomen.
Voor alle mandaten geldt dat hoofdstuk I van het D&Mbesluit van toepassing is. In hoofdstuk I staan de
voorwaarden waaronder de mandaten zijn verleend.

B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving regel-
geving

Bevoegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

2. sector Stadsbeheer
a. afdeling Beheer openbare ruimte

14. bestuurlijke handhaving ten
aanzien van de verordening
op de houtopstanden en
APV

Gemeentewet art. 125;

Verordening op de
houtopstanden

APV:

b&w Afdelingshoofd Ondermandaat aan hoofd
bureau beheer centraal,
hoofd bureau wijken en
senior juridisch handhaver

15. Besluit tot voorlopige en
definitieve vaststelling
nadeelcompensatie

Beleidsregel
Verlegregeling Haarlem,
artikelen 23 en 29

b&w hoofd BOR voor zover binnen de
bestuurlijk geaccordeerde
projectbudgetten

Motivering:
Punt 14: Herstel ommissie in aanduiding van bijzonderheden. De termen: “ondermandaat aan” 
ontbraken in de aanduiding.
Punt 15: Betreft nieuwe bevoegdheid ten behoeve van uitvoering nieuwe regeling. Deze beleidsregel
gaat over de verplaatsingen van kabels en leidingen van (energie-, water- en telecom-) bedrijven bij
infrastructurele werken die binnen de gemeente Haarlem worden uitgevoerd, voorzover niet via de de
Telecommunicatiewet (Tw) een vergoeding voor het verleggen geregeld is.
Met dit besluit wordt de bevoegdheid tot het beslissen op aanvragen op grond van de Haarlemse
Verlegregeling gemandateerd aan het hoofd BOR. Dooronder “bijzonderheden” te vermelden dat het 
moet vallen binnen de bestuurlijk geaccoordeerde projectbudgetten, wordt een koppeling van het
juridisch mandaat gemaakt met het financieel mandaat.
Deze mandatering geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van de Verlegregeling. Deze
inwerkingtreding wordt in de loop van januari 2007 verwacht.

Algemeen mandaat en
ondertekening

Omschrijving
regelgeving

Bevoegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

3. sector Stedelijke ontwikkeling
b. afdeling Vergunningen en Toezicht

23. Toetsen aan de
loketcriteria uit de
Welstands- en
Monumentennota voor
bouw- en
sloopaanvragen

Woningwet.
Artikel 12.

B&W Hoofd V&T/
bureauhoofd
beschikkingen

Ondermandaat aan de
senior beoordelaar
bureau Beschikkingen

Motivering:
Nieuw opgenomen; betreft standaardtoets die goed op ambtelijk niveau kan plaatsvinden.
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B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving
regelgeving

Bevoegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

5. sector Publieksdienst
b. Afdeling Dienstverlening

Burgerzaken

6. afgifte bejaardenpas Ministeriële
regeling 1-12-
1975

Burge
meest
er

Hoofd
Dienstverlening /
Hoofd bureau
Burgerzaken (BZ)

Idem

19. benoemen
(bijzondere)
ambtenaren van de
burgerlijke stand

BW, boek 1 art.
16

b&w Hoofd
Dienstverlening /
hoofd bureau BZ

alleen bij verzoeken om
éénmalig een
huwelijksvoltrekking te
laten plaatsvinden

Zorg en Voorzieningen

1. algehele uitvoering,
m.u.v. het vaststellen
en wijzigen van
richtlijnen, het
beschikken op
bezwaarschriften en
het instellen van
beroep voor wat
betreft voorzieningen
gehandicapten in het
kader van de Wet
Maatschappelijke
ondersteuning

WVG en
Verordening
voorzieningen
gehandicapten
WMO en
Besluit
maatschappelij
ke
ondersteuning
gemeente
Haarlem

b&w Hoofd
Dienstverlening

Ondermandaat aan door
afdelingshoofd aan te
wijzen ambtenaren

Bouw, Wonen, Leefomgeving

21. werkzaamheden in
het kader van het
beheer van een
register inzake
gemelde
kindercentra en
gastouderbureau’s

Kinderopvang
hoofdstuk 3,
paragraaf 1

b&w Dienstverlener
U8

Motivering:
Punt 6: Bejaardenpas is afgeschaft met invoering van de identificatieplicht en wordt niet meer
uitgegeven.
Punt 19: Benoemen ambtenaren burgerlijke stand is operationele taak die goed door management kan
worden uitgevoerd. Hoofd dienstverlening is toegevoegd, ivm. systematiek verlening mandaten.
Punt 1: Aanpassing mandaten vanwege het intrekken van de Wet voorzieningen gehandicapten en
invoering van de WMO.
Punt 21: Nieuw bevoegdheid. Het register van kindercentra wordt inmiddels beheerd bij de afdeling
Deinstverlening; het betreft een puur administratieve aangelegenheid.
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B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving
regelgeving

Be-
voegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

5. sector Publieksdienst
d. afdeling Sozawe

Bijzondere diensten

5. werkzaamheden in
het kader van
tegoetkoming aan
doelgroepouders

Wet
Kinderopvang
hoofdstuk 2,
paragraaf 3

b&w Hfd.afd.
Sozawe

Ondermandaat aan
door Hfd.afd. Sozawe
aan te wijzen
ambtenaren

6. beslissen over
sancties
gemeentelijke
handhaving van de
Wet Kinderopvang

Wet
Kinderopvang
hoofdstuk 4,
paragraaf 2

b&w hoofd
Stafbureau
Beleid en
Bedrijfsvoering

Medewerkers
Stafbureau zijn
bevoegd namens
college
werkzaamheden ikv.
handhaving uit te
voeren.

Motivering:
De taken als gevolg van de Wet Kinderopvang zijn van de sector Maatschappelijke ontwikkeling
overgegaan op de sector Publieksdienst. Uitvoering vindt deels plaats bij afdeling sociale zaken en
werkgelegenheid.

B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving
regelgeving

Be-
voegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

5. sector Publieksdienst
c. afdeling Veiliheid handhaving en toezicht

Handhaving en toezicht

6. uitvoering
wegsleepverordening en
uitoefenen bestuursdwang
o.g.v. WVW

Wegsleepverordenin
g / WVW art. 170

B&w Hfd. VHT Ondermandaat aan door
afdelingshoofd aangewezen
ambtenaren bureau
Handhaving en toezicht en
ambtenaren Regiopolitie (zie
ook § 11 Politieregio
Kennemerland)

Motivering:
Herstel van omissie in ondermandaat, waardoor niet duidelijk was wie ambtenaren kon aanwijzen.

B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving
regelgeving

Bevoegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

5. sector Publieksdienst Facilitaire dienst
b. afdeling middelen

Privaatrechtelijke invordering bij nrs. 1 / 6: betreft alle
sectoren en Concernstaf

1. aangaan
betalingsregelingen m.b.t.
invordering

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat aan door het
hoofd Belastingen de
Directeur aan te wijzen
ambtenaren

2. besluit tot buiten
invorderingstelling

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

Ondrmandaat aan door de
Directeur aan te wijzen
ambtenaren

ondermandaat
afdelingshoofden tot€ 35  bij 
privaatrechtelijke vorderingen
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B. Algemeen mandaat en
ondertekeningsmandaat

Omschrijving
regelgeving

Bevoegd
orgaan

Mandaat aan Bijzonderheden

5. sector Publieksdienst Facilitaire dienst
PD/Sozawe heeft afwijkende
regeling

3. besluit tot
oninbaarverklaring

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat aan door het
hoofd Belastingen de
Directeur aan te wijzen
ambtenaren

4. uitvaardigen dwangbevel Gmw b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat aan door het
hoofd Belastingen de
Directeur aan te wijzen
ambtenaren

5. uitvoering gerechtelijke
invordering

financieel statuut art.
28

Dir Dir/Hfd. Belastingen

Dir

6. afkoop schuld
gemeentegarantie

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat aan door het
hoofd Belastingen de
Directeur aan te wijzen
ambtenaren

belastingen

2. cassatie bij HR instellen
betr. gemeentelijke
belastingen, en procedures
in het kader van de Wet
Waardering Onroerende
zaken (WOZ)

art. 30 Wet Woz, jo.
art. 28a Algemene
wet inzake
rijksbelastingen

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat is niet mogelijk

3. oninbaar verklaren
belastingen tot max.€ 1.500 
per aanslag

Gemeentewet art.
255 lid 5

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat is niet mogelijk

4. Indienen van declaraties in
het kader van de Wet
waardering onroerende zaken

Uitvoeringsbesluit
kostenverrekening en
gegevensverstrekking
Wet WOZ

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat is niet mogelijk

5. Verdagen van uitspraken op
bezwaarschriften

Algemene wet inzake
rijksbelastingen art.
25, lid 2

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat is niet mogelijk

6. bestuurlijke handhaving van
uitvoering fiscale regelgeving

a. besluit tot het opleggen van
een last onder dwangsom

b. besluit tot innen dwangsom
c. intrekken last onder

dwangsom

Art. 47 AWR
Belastingverordeninge
n o.g.v. de
Gementewet
Wet WOZ
Besluit
gegevensverstrekking
gemeentelijek
belastingheffing
Besluit
gegevensverstrekking
Wet WOZ

b&w Dir/Hfd. Belastingen

Dir

ondermandaat is niet mogelijk

Zie b&w nota PD/bb/2004/41

Motivering:
Vanwege de verzelfstandiging van een groot deel van de uitvoering van de belastingen en het opheffen
van bureau belastingen worden de verleende mandaten aan hoofd Belastingen ondergebracht bij de
directeur van de Facilitaire dienst. Bij de FD wordt ook de inhoudelijke kennis op gebied van
belastingwetgeving ondergebracht. Het directeur kan deels verlenen aan door hem aan te wijzen
ambtenaren. In de regel zal dat gebeuren aan de fiscaal adviseur van de gemeente.
Er vindt hernummering plaats bij de mandaten van de Publieksdienst en Facilitaire dienst.


