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Onderwerp: Delegatiebesluit  
Reg.nummer: 2013/49902 
 
1. Inleiding 
 
Het huidige gemeentelijke Delegatiebesluit dateert van 1 januari 2008. Als gevolg 
van nieuwe wetgeving dienen een aantal daarin genoemde delegaties te worden 
geactualiseerd. Daarnaast heeft de raad sedert 2008 ook nog enkele incidentele 
besluiten genomen waarbij zij een bepaalde bevoegdheid delegeerde aan het 
college. Een integrale herziening van het Delegatiebesluit heeft sinds 2008 niet 
meer plaats gehad.  
De noodzakelijke aanpassing van de delegatieregeling voor wat betreft de 
bevoegdheid “locaties aan te wijzen als huis der gemeente waar mag worden 
getrouwd of een partnerregistratie mag plaats vinden” vormt nu de aanleiding om 
het Delegatiebesluit uit 2008 in zijn geheel te actualiseren.  
 
 
2. Voorstel aan de raad 
1. Het college stelt de raad voor het Delegatiebesluit 2013 als vermeld op bijlage A. 
vast te stellen.  
2. De raad bekrachtigt de aanwijzingen door het college van huizen der gemeente 
waar huwelijken mogen worden voltrokken resp. partnerregistraties mogen plaats 
vinden, die in de periode vanaf 1 januari 2002  tot de inwerkingtreding van dit 
besluit hebben plaats gevonden.    
3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties 
4. Dit besluit wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd op BIS; tevens zal in 
de Stadskrant een mededeling over dit besluit worden geplaatst. Het stuk zal 
gedurende 6 weken ter inzage liggen in de Publiekshal. 
5. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Stadskrant, met 
gelijktijdige intrekking van het Delegatiebesluit 2008. 
 
3. Beoogd resultaat 
Dit raadsbesluit behelst een actualisatie van het Delegatiebesluit met daarin een 
volledig overzicht van de bestaande delegaties. Tevens wordt aan de lijst van 
delegaties door de gemeenteraad  toegevoegd de bevoegdheid huizen der gemeente 
aan te wijzen waar huwelijken mogen worden voltrokken en partnerregistraties 
mogen plaats vinden.  
 
4. Argumenten 
1. Wijzigingen ten opzichte van het huidige delegatiebesluit. 
Ten opzichte van het bestaande delegatiebesluit zijn enkele bevoegdheden 
geschrapt of aangevuld wegens sinds 1 januari 2008 ontwikkelde nieuwe wetgeving 
(zoals de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen) en nadere regelgeving  (nieuwe 
Algemene Subsidie Verordening).  
Echt nieuwe delegaties zijn de delegatie van enkele bevoegdheden op grond van  
nieuwe wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening, alsmede de delegatie 
van de bevoegdheid huizen der gemeente aan te wijzen waar huwelijken mogen 
worden voltrokken resp. partnerregistraties mogen plaatsvinden.  
Met betrekking tot de besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de 
raad al eerder een incidenteel delegatiebesluit genomen, de aanwijzing van locaties 
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voor huwelijkssluiting en partnerregistratie wordt geregeld in dit nieuwe 
Delegatiebesluit. 
2. Aanwijzing huizen der gemeente  
De aanwijzing van een locatie als  “ huis der gemeente”  waar huwelijken kunnen 
worden voltrokken resp. partnerregistraties kunnen plaats vinden werd tot voor kort 
als een collegebevoegdheid beschouwd. Deze bevoegdheid (die zowel de 
aanwijzing van vaste locaties betrof als ook de aanwijzing van incidentele locaties 
zoals restaurants e.d. voor één specifieke huwelijksplechtigheid) is er immers een 
die goed past in het “dagelijks bestuur” van het college en minder goed past in de  
kaderstellende en controlerende taak van de raad.  
Op basis van voortschrijdend inzicht heeft de VNG haar advies bijgesteld. Gezien 
het feit dat de tekst van de wet op dit punt niet echt helder is heeft de VNG de 
gemeenteraden nu geadviseerd “voor alle zekerheid” deze bevoegdheid 
uitdrukkelijk te delegeren aan het college. Ook wordt de raad geadviseerd de 
aanwijzingen van locaties door het college die vanaf  2002 hebben plaats gevonden   
alsnog te bekrachtigen.  
Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenteraden hebben dit advies van de 
VNG inmiddels overgenomen.  
 
5. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
6. Uitvoering 
Dit besluit wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd op BIS; tevens zal in de 
Stadskrant een mededeling over dit besluit worden geplaatst. Het stuk zal 
gedurende 6 weken ter inzage liggen in de Publiekshal. 
 
7. Bijlagen 
Bijlage A. maakt deel uit van dit voorstel aan de raad.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
1. Het college stelt de raad voor het delegatiebesluit 2013 als vermeld op bijlage A. 
vast te stellen.  
2. De raad bekrachtigt de aanwijzingen door het college van  huizen der gemeente 
waar huwelijken mogen worden voltrokken resp. partnerregistraties mogen plaats 
vinden, die in de periode vanaf 1 januari 2002  tot de inwerkingtreding van dit 
besluit hebben plaats gevonden 
3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties 
4. Dit besluit wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd op BIS; tevens zal in 
de Stadskrant een mededeling over dit besluit worden geplaatst. Het stuk zal 
gedurende 6 weken ter inzage liggen in de Publiekshal. 
5. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Stadskrant, met 
gelijktijdige intrekking van het Delegatiebesluit 2008. 
 
 
Gedaan in de vergadering van … …  
De griffier    De voorzitter 
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Bijlage A. bij Raadsbesluit 2013/49902 
 
Delegatiebesluit gemeente Haarlem  
 
Raadsbevoegdheid Gedelegeerd aan Omschrijving en 

regelgeving 
Bijzonderheden  

1. Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur gericht 
aan de raad. 

B&W  Wet openbaarheid bestuur 
artt. 6 en 7 

Bij afwijzing van het 
verzoek wordt de raad 
door het college daarvan 
op de hoogte gesteld  

2. Het beslissen op bezwaarschriften/beroepschriften op grond 
van de Awb ingediend bij de raad, alsmede het nemen van een 
besluit tot verdaging/opschorting en/of het verder verlenen van 
uitstel van de termijnen m.b.t.  
bezwaarschriften/beroepschriften ingediend bij de raad  

B&W  Awb, Verordening op de 
behandeling van bezwaar- 
en beroepschriften  

Het beslissen op 
bezwaar/beroepschriften 
is alleen gedelegeerd 
indien een hoorzitting 
achterwege wordt gelaten 
om een van de in artikel 
11 lid 3 van de 
Verordening genoemde 
redenen. 

3. Het beslissen over de verschuldigdheid van een dwangsom en 
het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen 
(4:18 en 4:20 Awb) in verband met bezwaarschriften en 
beroepschriften ingediend bij de raad 

B&W Awb 4:18 en 4: 20 / Wet 
Dwangsom en Beroep bij 
niet-tijdig beslissen  

.   

4. De besluitvorming op subsidieaanvragen gericht aan de raad   B&W Awb, hoofdstuk 4 Besluitvorming alleen na 
inwinning advies 
vakcommissie 
Betreft niet: reguliere 
subsidieaanvraag op grond 
van de ASV (is reeds 
bevoegdheid van college) 
en subsidieaanvraag 
waarover de raad bij de 
begroting beslist    

5. Het naar voren brengen van zienswijzen en bedenkingen tegen 
voorgenomen besluiten van bestuursorganen indien deze 

B&W Diverse bijzondere wetten    
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gelegenheid of dit recht aan “de gemeente” of “het 
gemeentebestuur” toekomt.  

6. Het optreden in en het voorzien in de formele 
procesvertegenwoordiging in door derden ingediende bezwaar- 
en beroepschriftprocedures en procedures ter verkrijging van 
voorlopige voorzieningen, waarbij de raad als bestuursorgaan 
van de gemeente is betrokken. 

B&W Diverse bijzondere wetten, 
artikel 160 lid 1 onder f.  
 

 

7. Het aanwijzen van gemeentehuizen waar huwelijken mogen 
worden voltrokken en partnerregistraties mogen plaats vinden 

B&W 147 jo 108 Gemeentewet  Betreft vaste én 
incidentele locaties binnen 
de gemeentegrenzen.   

8. De beslissing over vrijstelling van het geldend bestemmingsplan 
(19,1 WRO)   

B&W WRO en aanverwante 
regelgeving  

 

9. Het nemen  van een projectbesluit  (artikel 3.10 Wro) B&W Wet ruimtelijke ordening 
en aanverwante 
regelgeving  

Raadsbesluit 2009/93188 

10. De bevoegdheden op grond van artikel 6.12 lid 3 ten aanzien 
van het exploitatieplan genoemd in  artikel 6.12 leden 1 en 2 
van de Wro, voorzover aan de orde in het kader van een 
aanvraag  omgevingsvergunning en uitsluitend in de gevallen 
dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is  

B&W Wet ruimtelijke ordening 
en aanverwante 
regelgeving 

Raadsbesluit 
2011/194736.   

 


	raadsstuk Delegatiebesluit
	0319 Delegatiebesluit bijlage a gewijzigd

