




Delegatiebesluit 2013 
 

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.   
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