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Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
1 

 
ALGEMEEN 

 

    

 
1.01 

 

 
BERICHTEN 

    

1.01.01 Feitelijke correspondentie 
 

AB, DB 

Machtiging 
 
- 

 
Machtiging 

 
–  
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 

1.01.02 Schriftelijk of mondeling verstrekken van feitelijke informatie 
 

AB, DB 

Machtiging 
 

(Onder schriftelijk verstrekken wordt mede verstaan de 
verzending van teksten in elektronische vorm. 

Betreft niet de uitvoering van een aanvraag 
als bedoeld in art. 3 of 11b van de Wet openheid van 

bestuur) 

Machtiging 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.01.03 Doen of intrekken van een aanvraag 
 

AB 
 

Bijzondere wet- of regelgeving 
 

(De aanvraag kan gericht zijn tot een bestuursorgaan van de 
gemeente Voorschoten/Wassenaar of de Werkorganisatie 
Duivenvoorde, maar ook tot bestuursorganen van andere 

openbare lichamen) 

Machtiging 
 

(De bevoegdheid is in het bijzonder nuttig 
bij een project. Intrekking van een oude 

aanvraag kan nodig zijn om toestemming 
voor iets anders mogelijk te maken.) 

 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders, projectleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.01.04 Verzoeken om een aan de gemeente of aan de Werkorganisatie 
Duivenvoorde verleende vergunning, ontheffing, andere toestemming 

of subsidie in te trekken. 
 

AB 

Bijzondere wet- of regelgeving 
 

(Het verzoek kan gericht zijn tot een bestuursorgaan van de 
gemeente of de Werkorganisatie Duivenvoorde, maar ook 

tot bestuursorganen van andere openbare lichamen.) 

Machtiging 
 

(De bevoegdheid is in het bijzonder nuttig 
bij een project. Intrekking van een oude 

toestemming kan nodig zijn om 
toestemming voor iets anders mogelijk te 

maken.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders, projectleiders) 

Burgemeester, 
College 

 
1.02 

 

 
OPENBAARHEID 

    

1.02.01 Uitvoeren van de hoofdstukken III van de Wet openbaarheid van 
bestuur(informatie op verzoek) 

  
AB, DB 

 
 
 

Wet openbaarheid van bestuur, Hoofdstukken III en V 
 
 
 
 

Mandaat 
 

Wat betreft bij de gemeenteraad/griffie 
berustende informatie bestaat slechts 

bevoegdheid wat betreft de 
voorbereiding van het besluit ingevolge 

art. 160  van de Gemeentewet  
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

  

1.02.02 Uitvoeren van Hoofdstuk V-A van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hergebruik) 

 
AB 

Wet openbaarheid van bestuur, Hoofdstukken V en V-A 
 

–  

Mandaat 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

 
1.03 

 
TERMIJNEN 

 

    

1.03.01 Stellen van een termijn voor het voor het aanvullen van een aanvraag 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5, leden 1, 2 en 3 
Eventuele bijzondere wettelijke voorschriften 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

Burgemeester, 
college  



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

AB, DB   
- 

 
(medewerkers) 

 

1.03.02 Verlenging of verdaging van een termijn 
 

AB, DB 

(Algemene wet bestuursrecht, art. 4,14, lid 1 of 3 wat  
betreft het besluit op een aanvraag 

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:18, lid 2 als afdeling 3.4 
van die wet wordt toegepast  

Eventuele bijzondere wet- of regelgeving 
 
- 

Machtiging/Mandaat (wat betreft het 
besluit op een aanvraag) 

 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
college  

 

1.03.03 Mededelen dat de beslistermijn verandert door overmacht aan de 
zijde van het bestuursorgaan 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art, 4:15, lid 3 
Eventuele bijzondere wet- of regelgeving 

 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
college  

1.03.04 Mededelen dat voor de beschikking redelijkerwijs noodzakelijke 
informatie is opgevraagd bij een buitenlandse instantie 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15, lid 1 
Eventuele bijzondere wet- of regelgeving 

 
- 

Machtiging 
 

(De mededeling leidt tot opschorting van 
de beslistermijn totdat verder uitstel niet 

meer redelijk is) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.03.05 Doen van een verzoek aan de aanvrager om in te stemmen met uitstel 
van het geven van een beschikking 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15, lid 2 
 
- 
 
 

Machtiging 
 

(Instemming heeft als rechtsgevolg 
opschorting van de beslistermijn. Dit is 
nuttig als op korte termijn beslissen tot 

een voor de aanvrager ongunstig 
resultaat) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.03.06 Mededelen dat de opschorting van de termijn voor de 
beschikking/handeling is geëindigd 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht 4:15, lid 4 wat betreft een 
beschikking 

Eventuele bijzondere wet- of regelgeving 
 
- 

Machtiging 
 

(Vermeld wordt binnen welke termijn de 
beschikking alsnog moet worden 

gegeven) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College  

1.03.07 Vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom 
indien een beschikking niet tijdig is gegeven 

 
AB, DB 

 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:18 
Eventuele bijzondere wet of regelgeving 

 
Het mandaat geldt niet wat betreft het niet tijdig beslissen 

op een bezwaarschrift 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
College  

 
 

1.03.08 Geven van een beschikking als de bestuursrechter daarvoor ingevolge 
art. 8.55d van de Algemene wet bestuursrecht een termijn heeft 

bepaald 
 

AB, DB 
 
 

Wettelijke basis afhankelijk van de aangevraagde 
beschikking 

 
- 

Mandaat 
 

(De termijn bedraagt in beginsel twee 
weken) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teammleiders) 

Burgemeester, 
College  

 

 
1.04 

 
ZIENSWIJZEN 

 

    

1.04.01 Geven van gelegenheid om een zienswijze te geven op een 
voorgenomen beschikking of het voornemen om een aanvraag te 

weigeren 
 

AB, DB 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:7 of 4:8 
 

Het mandaat geldt niet als toepassing wordt of moet 
worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht 

Mandaat 
 
- 
 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
 

1.04.02 Afzien van het geven gelegenheid om een zienswijze te geven op een 
voorgenomen besluit of het voornemen om een aanvraag te weigeren 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:11 of 4:12 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
College  

 
1.05 

 
BESLUITEN 

 

    

1.05.01 Buiten behandeling laten van een incomplete aanvraag 
 

AB, DB 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5, lid 1 
Eventuele bijzondere wettelijke voorschriften 

 
- 

Mandaat 
 

(De aanvrager dient eerst een termijn 
gesteld te worden om de aanvraag aan te 

vullen.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College  

1.05.02 Besluiten als binnen de daarvoor gestelde termijn geen gebruik is 
gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen 

 
AB 

De wettelijke basis van de gevraagde beschikking 
 

(Betreft slechts zienswijzen als bedoeld in afdeling 3:15, lid 
1 of 2 van de Algemene wet bestuursrecht 

(uitgebreide/openbare voorbereidingsprocedure) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
college 

1.05.03 Beschikken als binnen de daarvoor gestelde termijn geen gebruik is 
gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen 

 
AB, DB 

De wettelijke basis van de gevraagde beschikking 
 

(Betreft zienswijzen als bedoeld in de art. 4:7 en 4:8 van de 
Awb en geldt slechts indien ten minste een termijn van 

twee weken is gegeven) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
college  

1.05.04 Bekend maken van een besluit 
 

AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.6 
 

(Het mandaat betreft niet het nemen van het besluit.) 

Machtiging Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
college 

1.05.05 Bekend maken van een van rechtswege verleende toestemming 
 

AB, DB 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:20b, lid 1 in verbinding 
met  

bijzondere wet- of regelgeving 
 

(Behalve besluiten betreft de machtiging ook ontheffingen 
en dergelijke) 

Machtiging 
 

(Het gaat hier niet om het nemen van een 
besluit, daartoe ontbreekt juist de 

bevoegdheid.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

Burgemeester, 
college 

1.05.06 Afwijzen van een herhaalde aanvraag 
 

AB, DB 
 
 
 
 
 
 

 

Algemene wet bestuursrecht, 4:6, lid 2 
Eventuele bijzondere wet- of regelgeving 

 
 
- 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid bestaat niet als nieuw 
gebleken feiten of veranderde 

omstandigheden als bedoeld in art. 4:6 lid 
1 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 

vermeld door de aanvrager.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

 
 

Burgemeester, 
college 

 

1.05.07 Gebruik maken van een bestaande bevoegdheid tot Intrekking of 
wijzigingen van een besluit tijdens het aanhangig zijn van bezwaar of 

beroep 
 
 

AB, DB 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:18 
 
- 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid is nuttig in geval van 
nieuwe feiten of veranderde 

omstandigheden, maar ook als het besluit 
evident onjuist is. Dan is het overbodig en 

zelfs onbehoorlijk om toch  verweer te 
voeren.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

Burgemeester, 
college  

      



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

1.06 
 
 

ONDERTEKENING BESLUITEN BESTUURSORGANEN 

1.06.01 Ondertekenen van door het College genomen besluiten 
 
 
 
 
 

Gemeentewet, art. 59a, lid 1 
 

(Uit de ondertekening moet blijken dat het besluit door – 
dus niet namens - het College is genomen.) 

Mandaat 
 

(Het mandaat ontlast de secretaris en de 
burgemeester en beperkt de voorlopig 

nog bestaande noodzaak om 
tekenboeken te laten circuleren tussen 
gebouwen en zelfs vestigingsplaatsen.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

 

Burgemeester + 
College (de in art. 
59a, lid 2 van de 
Gemeentewet 

bedoelde 
toestemming aan 
de burgemeester) 

1.06.02 Gereserveerd (ondertekenen besluiten burgemeester) 
 
 

    

1.06.03 Gereserveerd (ondertekenen besluiten Dagelijks Bestuur) 
 
 

    

 
1.07 

 

 
HANDHAVING ALGEMEEN 

    

1.07.01 Toezenden van het rapport van een toezichthouder over een controle 
 
 

– 
 

(De machtiging houdt tevens in de vermelding in een 
begeleidend schrijven dat geen overtredingen zijn 

geconstateerd.) 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

 

Burgemeester, 
College 

1.07.02 Verzoeken aan een overtreder om een overtreding binnen een 
hersteltemijn ongedaan te maken 

 
 
 
 
 

– 
 

– 
 

Machtiging 
 

(Als legalisatie niet zonder meer is 
uitgesloten, kan de overtreder gewezen 

worden op de mogelijkheid om 
vergunning aan te vragen, ontheffing aan 

te vragen, melding te doen enz.) 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden 

 

(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.07.03 Ambtshalve opleggen van een herstelsanctie of beschikken op een 
aanvraag om een herstelsanctie op te leggen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31; Gemeentewet, art. 
125 en bijzondere wetten (last onder bestuursdwang) 

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:32 (last onder 
dwangsom) 

 
(Het mandaat geldt slechts wat betreft de handhaving van 

het bepaalde bij of krachtens de in de mandaten 7.31.01 en 
7.31.02 genoemde wet- en regelgeving. 

Het mandaat is niet van toepassing op de uitvoering van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

Het mandaat geldt niet voor de intrekking van een 
vergunning of ontheffing.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden 

 

(teamleiders)  

Burgemeester, 
College 

1.07.04 Toepassen van bestuursdwang al dan niet op verzoek van de aanvrager 
van een daartoe strekkende last 

 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:25 tot en met 5:30, 
eventueel Algemene wet bestuursrecht art. 5:31 of 
Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31a; bijzondere 

wetgeving 
 

(Het mandaat geldt slechts wat betreft de handhaving van 
het bepaalde bij of krachtens de in de mandaten 7.31.01 en 

7.31.02 genoemde wet- en regelgeving. 
Het mandaat is niet van toepassing op de uitvoering van de 

Mandaat 
 

(Als geen besluit kon worden afgewacht, 
moet dit zo spoedig mogelijk na de 

toepassing van de bestuursdwang worden 
bekend gemaakt.) 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden 

 

(teamleiders, wat betreft het 
terstond uitoefenen van 

bestuursdwang als bedoeld in art. 
5:31, lid 2 van de Algemene wet 

bestuursrecht bovendien de 

Burgemeester, 
College 

 
 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

Wegenverkeerswet 1994 
Het mandaat geldt niet voor de intrekking van een 

vergunning of ontheffing.) 

toezichthouders.) 

1.07.05 Vaststellen van de kosten van bestuursdwang Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31c, lid 1; bijzondere 
wetgeving 

 
 

Mandaat 
 

(De beschikking wordt genomen na de 
uitvoering van de bestuursdwang.) 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden  

 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.07.06 Ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende beschikken 
omtrent de invordering van een verbeurde dwangsom 

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:37, lid 1 of 2; bijzondere 
wetgeving 

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 

Afdelingshoofden  

 

 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.07.07 Opheffen. opschorten van de looptijd voor een bepaalde termijn of 
verminderen van de dwangsom in geval van overmacht aan de zijde 

van de overtreder 

Algemene wet bestuursrecht, art.5:34, lid1 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden  

 

 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.07.08 Opheffen van de last onder dwangsom als de beschikking een jaar van 
kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd 

 

Algemene wet bestuursrecht, art.5:34, lid1 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden  

 

 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.07.09 Verlengen van de begunstigingstermijn van een herstelsanctie totdat is 
beschikt op een verzoek op voorlopige voorziening 

 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:18, lid 1 
 
- 

Mandaat 
 

(Met gebruik van de bevoegdheid wordt 
voorkomen dat een verzoek om 
voorlopige voorziening op een 

onpraktisch  korte termijn moet worden 
behandeld door de voorzieningenrechter.) 

Concerndirectie, 

Afdelingshoofden  

 

(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.07.10 Verlengen van de begunstigingstermijn van een herstelsanctie totdat is 
beschikt op een bezwaar of uitspraak is gedaan op een beroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:18, lid 1 
 
- 

Mandaat 
 

(Het gebruik van de bevoegdheid maakt 
een voorlopige voorziening overbodig.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 
1.08 

 

 
BESTUURLIJKE GELDSCHULDEN 

    

1.08.1 Verlenen of terugvorderen van een voorschot 
 

DB 

Algemene wet bestuursrecht 4:95 
 
- 
 

Mandaat 
 

(In bijzondere wet- of regelgeving kan 
worden bepaald dat art. 4:95 van de 
Algemene wet bestuursrecht niet van 

toepassing is.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

Algemeen 
Bestuur 

Burgemeester, 
college  



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

1.08.2 Verlenen of intrekken van uitstel van betaling 
 

AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:94/art 4:96 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

  

(teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.08.3 Vaststellen van de verschuldigde wettelijke rente 
 

AB, DB  
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:99 
 

(Het mandaat betreft zowel door de gemeente te betalen 
als door de gemeente te ontvangen rente.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

 

Burgemeester, 
College 

1.08.4 Aanmanen van de schuldenaar en het daarvoor in rekening brengen 
van een vergoeding 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:112 en 4:113 
 

–  

Machtiging 
 

(De bevoegdheid tot aanmanen inzake 
een verbeurde dwangsom bestaat pas 
nadat bij beschikking is beslist om tot 

invordering over te gaan) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkerss) 

 

Burgemeester, 
College 

1.08.5 Uitvaardigen, doen betekenen en doen uitvoeren van een dwangbevel 
 

AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:119 uitvaardigen), 
4:120 (betekening en tenuitvoerlegging), en 4:121 

(tenuitvoerlegging door beslaglegging) 
 

(Het mandaat betreft niet de verkoop van een door de 
schuldenaar bewoonde woning of een pand dat wezenlijk is 

voor het voeren van het bedrijf van de overtreder.) 

Machtiging 
 

De bevoegdheid tot uitvaardiging van een 
dwangbevel bestaat slechts indien deze 

bij wet is toegekend. 
Voor de betekening en de uitvoering 

wordt de gerechtsdeurwaarder 
ingeschakeld 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

 
1.09 

 

 
PRIVAATRECHTELIJKE GELDSCHULDEN 

 

    

 (gereserveerd) 
 

    

 
 

1.10 

 
 

BESTUURSRECHTELIJKE 
VERTEGENWOORDIGING 

 

    

1.10.01 Indienen van een verweerschrift ten behoeve van de in art. 7:13, lid 1 
bedoelde onafhankelijke commissie of de commissie rechtspositionele 

aangelegenheden 
 

AB, DB 

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 
Voorschoten [wordt vervangen] 

 
(De machtiging betreft mede het geval dat het college 

namens de raad optreedt) 

Machtiging 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 

1.10.02 Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in hoorzittingen van de in 
art.  7:13, lid 1 bedoelde onafhankelijke commissie of de commissie 

rechtspositionele aangelegenheden 
 

AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13, lid 5 
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Machtiging 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 

1.10.03 Geven van een schriftelijke reactie op een bij de bestuursrechter 
ingediend verzoek om een voorlopige voorziening te treffen 

 
AB, DB 

–  
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Machtiging 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.10.04 Indienen van een verweerschrift inzake een bij de bestuursrechter of 
een administratief beroepsorgaan ingesteld beroep of hoger beroep 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:4, lid 1 
Algemene wet bestuursrecht, art. 8:42, lid 1 

 
(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt. De machtiging betreft mede 

Machtiging 
 

– 
 

Concerndirectie, 
afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

nader verweer naar aanleiding van ingekomen stukken of 
nieuwe feiten.) 

1.10.05 Bij de bestuursrechter of een administratief beroepsorgaan 
spoedheidshalve instellen van beroep of hoger beroep 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 8:1, lid 
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Mandaat 
 

– 
 

Concerndirectie en  
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

1.10.06 Verzoeken aan de bestuursrechter om een voorlopige voorziening te 
treffen 

 
AB, DB  

Algemene wet bestuursrecht, art. 8:81, lid 1 
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Mandaat 
 

– 
 

Concerndirectie en  
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

Burgemeester, 
College 

 

1.10.07 Schriftelijke handelingen anders dan het instellen van beroep of hoger 
beroep of het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening te 

treffen 

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 8 
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Machtiging Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

 

1.10.08 Verschijnen bij de bestuursrechter in het vooronderzoek 
 

AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 8:44, lid 1 
 

(De machtiging betreft mede het geval dat het college 
namens de raad optreedt) 

Machtiging 
 

– 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

1.10.09 Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in zittingen van de 
bestuursrechter of een administratief beroepsorgaan 

 
AB, DB 

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:16, lid 1 
Algemene wet bestuursrecht, art. 8:56 

 
(De machtiging betreft mede het geval dat het college 

namens de raad optreedt) 

Mandaat 
 

– 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 

1.10.10 Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan bij mediation - 
 
- 

Volmacht Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester, 
College 

 

1.10.11 Vertegenwoordigen in het algemeen of dagelijks bestuur van een 
andere gemeenschappelijke regeling 

 
Voorzitter, leden AB 

 
 

Betreffende gemeenschappelijke regeling 
 
- 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(een in overeenstemming met de 
vertegenwoordigde geselecteerde 

medewerker) 

Burgemeester 
Leden colleges 

 

 
1.11 

 

 
PRIVAATRECHTELIJK HANDELEN 

 

    

1.11.01 Zonder aanbesteding sluiten van een overeenkomst met betrekking tot  
leveringen of diensten tot een bedrag van € 50.000 dan wel het 

uitvoeren van werken tot een bedrag van € 75.000 
 

AB  
DB (gedelegeerd) 

 
 
 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst.) 

 

Mandaat 
 

– 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 

College 

1.11.02 Aanbesteding van diensten bedoeld in Bijlage 2, Onderdeel B van het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 

 
AB 

DB (gedelegeerd) 
 
 
 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst. 

Het mandaat betreft niet de gunning of afwijzing wat 
betreft leveringen of diensten tot een bedrag van € 50.000 
of meer dan wel het uitvoeren van werken tot een bedrag 

van € 75.000 of meer.) 

Mandaat 
 

– 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

1.11.03 Meervoudige ondershandse aanbesteding van leveringen of diensten 
tot een bedrag van minder dan € 200.000 dan wel de uitvoering van 

werken tot een bedrag van minder dan € 5.000.000 
 

AB 
DB (gedelegeerd) 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst. 

Het mandaat betreft niet de gunning of afwijzing wat 
betreft leveringen of diensten tot een bedrag van € 50.000 
of meer dan wel het uitvoeren van werken tot een bedrag 

van € 75.000 
of meer.) 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid bestaat slechts wat 
betreft bedragen lager dan € 200.000/        

€ 5.000.000.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 
 

College 

1.11.04 Openbare nationale aanbesteding al dan niet met voorselectie van 
leveringen of diensten dan wel de uitvoering van werken 

 
AB 

DB (gedelegeerd) 
 
 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst . 

Het mandaat betreft niet de gunning of afwijzing) 
 

Mandaat 
 

(Definitief gunnen en het sluiten van een 
overeenkomst volgen minstens 15 dagen 

na de verzending van de voorlopige 
gunningsbrief en de afwijzingsbrieven.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 
 

College 

1.11.05 Europese al dan niet openbare aanbesteding van leveringen of 
diensten dan wel de uitvoering van werken 

 
AB 

DB (gedelegeerd) 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst . 

Het mandaat betreft niet de gunning of afwijzing) 

Mandaat 
 

(Definitief gunnen en het sluiten van een 
overeenkomst volgen minstens 15 dagen 

na de verzending van de voorlopige 
gunningsbrief en de afwijzingsbrieven.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 

College 

1.11.06 Aangaan van verplichtingen anders dan omschreven in de mandaten 
1.06.01 tot en met 1.11.05 

 
AB 

DB (gedelgeerd) 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van de overeenkomst . 

Het mandaat geldt tot een bedrag van € 50.000 of meer 
dan wel het uitvoeren van werken tot een bedrag van € 

75.000.) 

Mandaat 
 

Definitief gunnen en het sluiten van een 
overeenkomst volgen minstens 15 dagen 

na de verzending van de voorlopige 
gunningsbrief en de afwijzingsbrieven 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 
 
 

College 

1.11.07 Anders dan door het aangaan van een overeenkomst besteden van 
budgetten 

 
DB 

 
 

Begroting gemeente of Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

(Het mandaat betreft mede de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering) 

Volmacht Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, tot een bedrag van € 

50.000) 

College 

1.11.08 Ondertekenen van een overeenkomst 
 

Voorzitter 

Gemeentewet, art. 171 Volmacht 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(houder van een mandaat om de 

overeenkomst te sluiten) 

Burgemeester 

1.11.09 Voorafgaand aan een besluit tot het voeren van een privaatrechtelijk 
rechtsgeding nemen van conservatoire maatregelen en/of 

maatregelen om verlies of verjaring te voorkomen 
 

DB 
 

Onder andere Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 254 (kort geding) en art. 435 (beslag) 

 
- 

Machtiging 
 

– 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

College 

 
1.12 

 
STRAFRECHTELIJKE VERTEGENWOORDIGING (gereserveerd) 

 
 
 

    

 
2 

 
STAF 

    



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 

 
2.01 

 
JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS 

 

    

2.01.01 
Aanvragen van gegevens ten behoeve van het over een bepaald 

persoon geven van advies inzake de in art. 30, lid 1 onder d van 
het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens genoemde 
onderwerpen 

 

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art 12 en 30, 
lid 1 onder d 

 
- 

Machtiging 
 

(De advisering betreft koninklijke 
onderscheidingen en dergelijke) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

2.01.02 Aanvragen van gegevens van veroordeelden voor bepaalde delicten in 
verband met de openbare orde bij terugkeer in de maatschappij 

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 11a 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

 
3 

 
AFDELING FINANCIEN, FACILITAIRE EN JURIDISCHE ZAKEN 

 

    

 
3.01 

 

 
FINANCIEN 

    

3.01.01 Openen, wijzigen en sluiten van rekening-courantovereenkomsten Gemeentewet, art. 160, lid 1, aanhef en onder e 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.01.02 Aangaan van langlopende geldleningen; voorzien in de behoefte aan 
vlottende middelen; uitlenen van overtollige liquide middelen 

Gemeentewet, art. 160, lid 1, aanhef en onder e in 
verbinding met de  Financiële verordening gemeente 

Voorschoten, art 14 dan wel de financiële verordening 
gemeente Wassenaafinanciële verordening gemeente 

Wassenaar, art. 14. 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

 
3.02 

 

 
FACILITAIRE ZAKEN 

    

 (gereserveerd)     

 
3.03 

 

 
JURIDISCHE ZAKEN EN INKOOP 

    

3.03.01 Aansprakelijk stellen van derden voor schade aan gemeentelijke 
eigendommen 

 
 

Burgerlijk wetboek Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.03.02 In gebreke stellen of aansprakelijk ter zake van de toerekenbare niet-
nakoming van een met de gemeente of de Werkorganisatie 

Duivenvoorde gesloten overeenkomst 
 

Burgerlijk Wetboek, Boek 6, art. 82 Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.03.03 Regelen van claims tegen de gemeente of de Werkorganisatie 
Duivenvoorde met de verzekeraar van de gemeente of de 

Werkorganisatie Duivenvoorde 
 

AB 

Burgerlijk Wetboek 
 

–  

Machtiging 
 

–  

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 

3.03.04 Regeling van claims met partijen die de gemeente of het 
samenwerkingsverband aansprakelijk hebben gesteld 

Burgerlijk Wetboek 
 

Machtiging 
 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
AB 

– 
 

–   
(medewerkers) 

3.03.05 Voegen van de gemeente/Werkorganisatie Duivenvoorde als 
benadeelde partij of het daartoe inschakelen van een advocaat. 

 
AB, DB 

Wetboek van strafvordering, art 51f, leden 1 en 3 
 

(tot de machtiging behoort het invullen en indienen van het 
in art. 51g van het Wetboek van Strafvordering bedoelde 

formulier.) 

Machtiging 
 

– 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

3.03.06-09 (gereserveerd – aansprakelijkheid en verzekeringen)     

3.03.10 Sluiten van overeenkomsten over de verkoop van snippergroen Gemeentewet, art, 160, aanhef en onder e Volmacht Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.03.11 Vestigen van een opstalrecht voor gebouwen voor nutsvoorzieningen 
op gemeentelijke gronden 

Gemeentewet, art, 160, aanhef en onder e Volmacht 
 

– 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.03.12 Verhuren van gebouwen en gronden Gemeentewet, art, 160, aanhef en onder e Volmacht 
 

– 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

3.03.13 Sluiten van overeenkomsten over het in gebruik geven van gronden 
door de gemeente 

Gemeentewet, art, 160, aanhef en onder e Volmacht 
 

– 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

 

 
4 
 

 
AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONT-WIKKELING 

    

 
4.01 

 

 
SUBSIDIES 

    

4.01.01 Uitvoeren van de Algemene subsidieverordening gemeente Wassenaar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene subsidieverordening gemeente Wassenaar in 
verbinding met Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 

 
(Het mandaat betreft niet het beschikken op aanvragen 

inzake een activiteitensubsidie  voor instellingen waarmee 
een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. 

Het mandaat betreft niet het sluiten van een overeenkomst 
ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening als 
bedoeld in art. 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het mandaat betreft niet de vrijstelling van verplichtingen 

ingevolge art. 24 van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Wassenaar 

Het mandaat betreft niet de toepassing van de 
hardheidsclausule in art. 31 van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Wassenaar.) 

Mandaat 
 
- 
   

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers, wat betreft de 

verlening of vaststelling van 
subsidies van minder dan € 10.000.) 

College 
Wassenaar 

4.01.02 Uitvoeren van de Subsidieverordening Voorschoten 2009 
 
 
 
 
 
 

Subsidieverordening Voorschoten 2009 in verbinding met 
Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 

 
(Het mandaat betreft niet het beschikken op aanvragen 

inzake een categorie 3 subsidie als bedoeld in art. 1 van de 
Subsidieverordening Voorschoten 2009 

Het mandaat betreft niet de uitvoering van artikel 4.6.2, lid 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, wat betreft de 
verlening of vaststelling van 

subsidies van minder dan € 10.000.) 

College 
Voorschoten 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
 

 
 
 
 

4 van de Subsidieverordening Voorschoten 2009 over het 
afwijken van het bepaalde over Overschotten en tekorten in 

verband met de uitvoering van activiteiten. 
Het mandaat betreft niet de uitvoering van de 

hardheidsclausule in art. 7.1, lid 2 van de 
Subsidieverordening Voorschoten 2009) 

4.01.03 Beschikken op aanvragen voor de inzameling van papier en karton Garantieregeling van 4 maart 2002 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 
Wassenaar 

4.01.04 (gereserveerd - Papier Voorschoten)     

 
4.02 

 

 
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

    

4.02.01 Uitvoeren van het bepaalde bij of krachtens de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 

2012 
 
 
 
 
 
 

Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Wassenaar 2012 

 
(Het mandaat betreft niet de uitvoering van de art. 31 en 

33 van Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Wassenaar 2012.) 

Mandaat 
 

De uitgesloten art. 31 en 33 van de 
Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Wassenaar 2012 betreffen de 
toepassing van de hardheidsclausule en 

de evaluatie van de verordening. 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 
Wassenaar 

4.02.02 Uitvoeren van het bepaalde bij of krachtens de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente 

Voorschoten 
 
 
 
 
 
 

Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning 2012 gemeente Voorschoten 

 
(Het mandaat betreft niet de uitvoering van de art. 31 en 

33 van Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning 2012 gemeente Voorschoten.) 

Mandaat 
 

(De uitgesloten art. 31 en 33 van de 
Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 2012 
gemeente Voorschoten betreffen de 

toepassing van de hardheidsclausule en 
de evaluatie van de verordening.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

College 
Voorschoten 

4.03.03 (gereserveerd – verstrekken adviesopdrachten) 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
5 
 

 
AFDELING OMGEVINGSBEHEER 

    

 
5.01 

 
CONTRACTBEHEER 

 

    

 (gereserveerd – specifieke mandaten)     

 
5.02 

 

 
BEHEER 

    

5.02.01 Instemmen met aansluiting op de riolering 
 
 

 

– 
 
- 

Machtiging 
 

(Het gaat hier om privaatrechtelijke 
toestemming) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (teamleiders) 

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

5.02.02 Sluiten van een overeenkomst over de aanleg van een uitweg –  
 

(De machtiging geldt voor zover het gaat om 
werkzaamheden aan een bij de gemeente in beheer zijnde 

openbare weg.) 

Volmacht 
 

(Dit is het privaatrechtelijk gevolg van en 
de voorwaarde voor een 

omgevingsvergunning voor een uitweg) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

College  

 
5.03 

 

 
INFORMATIE EN AFSTEMMING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR 

    

5.03.01 Informatie uitwisselen over ondergrondse infrastructuur  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse infrastructuur, 
art. 7, lid 1, art. 8, leden 1 en 2,  art. 10, art. 15, lid 1, art. 

16, art. 17 lid 1 en 3, art. 18, lid 1, art. 19 
 
- 
 

Machtiging 
 

(Het mandaat betreft rollen van de 
gemeente als beheerder van informatie 

over weesleidingen, grondroerder of 
opdrachtgever.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
 (medewerkers) 

College 

5.03.02 Op verzoek van een aanbieder van een openbaar elektronisch netwerk 
instemmen met de plaats, het tijdstip en de manier van uitvoering van 
werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, 

instandhouding of opruiming van kabels 
 
 

Telecommunicatiewet, art. 5.4, lid 1, onder b in verbinding 
met Telecommunicatieverordening Voorschoten 2010, art. 

5 of de Telecommunicatieverordening 1999, art.4 
 

(Het mandaat betreft mede het verbinden van 
voorschriften aan het instemmingsbesluit.) 

 

Machtiging 
 

(Het gaat hier om – verplichte – 
privaatrechtelijke toestemming.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

5.03.03 Besluiten dat werkzaamheden ten gevolge van ernstige 
belemmeringen en storingen op een ander tijdstip dan het gemelde 

plaatsvinden. 

Telecommunicatiewet, art. 5.6, lid 3 
 
- 

Machtiging 
 

(Het gaat hier om – verplichte – 
privaatrechtelijke toestemming.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

Burgemeester 

 
5.04 

 

 
CIVIEL 

    

 (gereserveerd) 
 

    

 
5.05 

 
ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE EN GROEN 

    

 (gereserveerrd) 
 
 

    

  
PERSONEEL 

 

    

 
6.01 

 

 
PERSONEEL 

    

6.01.01 Aanstelling van een medewerker niet zijnde archivaris of lid van de  
concerndirectie 
 
 

CAR-UWO, art. 2:2, 2:3, 2:4 
 
Het mandaat betreft mede het (doen) uitvoeren van een 
onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid. 
Het mandaat betreft mede het bepalen dat aanstelling pas 
mogelijk is na geneeskundig onderzoek en het daartoe 
aanwijzen van geneeskundigen. 
 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden (niet wat betreft 
afdelingshoofden) 
 
(teamleiders, niet wat betreft 
afdelingshoofden of teamleiders) 

Dagelijks Bestuur 

6.01.02 Aangaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
(oproepovereenkomst) 

 
 

CAR-UWO, art. 2:5 
 

(De machtiging betreft mede het (doen) uitvoeren van een 
onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid. 

Volmacht 
 

(Bepalingen uit CAR-UWO zijn van 
overeenkomstige toepassing. Verder 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden (niet wat betreft 

afdelingshoofden) 
 

Dagelijks Bestuur 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
 
 
 
 

De machtiging betreft mede het bepalen dat aanstelling pas 
mogelijk is na geneeskundig onderzoek en het daartoe 

aanwijzen van geneeskundigen. 
De machtiging betreft mede het bericht dat de 

overeenkomst tot stand is gekomen) 

worden in de art. 2.5.2-2.5.4 van het CAR-
UWO inhoudelijke eisen aan de 
oproepovereenkomst gesteld) 

(teamleiders, niet wat betreft 
afdelingshoofden of teamleiders) 

6.01.03 Op diens verzoek eervol verlenen van ontslag aan een medewerker 
niet zijnde archivaris of lid van de concerndirectie op verzoek 

 
 

CAR-UWO, art 8:1 of 8:11 
 

(Het mandaat betreft mede de in art. 8.1 lid 3 van het CAR-
UWO bedoelde aanhouding wegens mogelijk disciplinair 

ontslag) 

Mandaat 
 

(art. 8:11 CAR-UWO betreft ontslag 
wegens FPU) 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.04 Eervol verlenen van ontslag aan een medewerker niet zijnde archivaris 
of lid van de concerndirectie die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 

bereikt 

CAR-UWO, art. 8.2, leden 1 en 2 Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Dagelijks Bestuur 

6.01.05 In dienst houden van een medewerker die de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt 

CAR-UWO, art. 8.2, lid 3 Mandaat 
 

(De bevoegdheid bestaat voor bijzondere 
gevallen) 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.05 Ontslaan van een medewerker niet zijnde archivaris of lid van de 
concerndirectie uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke 

urenuitbreiding 

CAR-UWO, art. 8:12 
 
- 
 
  

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden (niet wat betreft 

afdelingshoofden) 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.06 Ontslaan anders dan bedoeld in de mandaten 06.01.03 tot en met 
06.01.05 en 6.01.07 van een medewerker niet zijnde archivaris of lid 

van de concerndirectie 

CAR-UWO, art. 8:3, 8:4, 8:5, 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8 of 8:9 Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.07 Disciplinair straffen of chorsen als ordemaatregel van een medewerker 
niet zijnde archivaris of lid van de concerndirectie 

 
 
 
 
 
 
 

CAR-UWO, art. 8:13, 8:15:1, 16:1;1, 16:1:2, leden 1 en 3 
 

(Het mandaat geldt niet wat betreft afdelingshoofden. 
Het mandaat betreft mede de toepassing van art. 8:15:2 

van het CAR-UWO over het al dan niet betalen van de 
bezoldiging over de periode van schorsing.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
 
- 
 
 

Dagelijks Bestuur 

6.01.08 Ontvangen of aanhoren van de verantwoording door een medewerker 
niet zijnde archivaris of lid van de concerndirectie 

 
 

CAR-UWO, art. 16:1:3, lid 1 
 
- 

Mandaat 
 

(Het verantwoorden is een disciplinaire 
straf.) 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.09 In het belang van de dienst aanwijzen van een medewerker - niet 
zijnde archivaris of lid van de concerndirectie -  voor een andere 

betrekking 

CAR-UWO, art. 15:1:10, lid 1 Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.10 In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden voor andere werkzaamheden dan hij of zij normaliter 
verricht aanwijzen  van een medewerker niet zijnde archivaris of lid 
van de concerndirectie  

CAR-UWO, art. 15:1:11 Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
 
- 

Dagelijks Bestuur 

6.01.11 Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan voor een ambtenaar niet 
zijnde archivaris of lid van de concerndirectie 

CAR-UWO, art. 17:1:1, lid 2 eventueel in verbinding met art. 
17.3  

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden (niet wat betreft 

afdelingshoofden) 
 

(teamleiders, niet wat betreft 
teamleiders) 

Dagelijks Bestuur 

6.01.12 Ambtshalve of op verzoek beschikken anders dan omtrent het CAR-UWO Mandaat Concerndirectie Dagelijks Bestuur 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

onderwerp van de mandaten 06.01.01 tot en met 06.01.09 ten 
aanzien van een medewerker niet zijnde archivaris of lid van de 

concerndirectie 

 
- 

 
- 

 
- 

6.01.13 Vaststellen taken en organisatiebeschrijvingen Organisatieverordening werkorganisatie Duivenvoorde, 
artikel 7 en en Sociaal plan, art. 1:4 

Mandaat Concerndirectie Dagelijks Bestuur 

 
6.02 

 
AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND 

 
 
 

   

6.02.01 Benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art 16 
 

(Het mandaat betreft aanstelling of eervol ontslag op eigen 
verzoek als onbezoldigd ambtenaar bij de gemeente van 

een ambtenaar in dienst bij de Werkorganisatie 
Duivenvoorde.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerker) 

College 

6.02.02 Benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art 16 
 
- 

Mandaat 
 

(Een buitengewoon ambtenaar heeft een 
beperkter takenpakket, maar behoeft niet 

ambtenaar van de gemeente of een 
andere gemeente te zijn.) 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerker, voor zover de 

betrokkenen met het oog op deze 
functie in dienst is bij de 

Werkorganisatie Duivenvoorde) 

College 

6.02.03 Ontslaan van een gewoon of buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand 

 

Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art 16 
 
- 

- Concerndirectie 
 
- 

College 

 
6.03 

 

 
IDENTITEITSBEWIJZEN 

    

6.03.01 Afgeven van gemeentelijke identiteitsbewijzen aan toezichthouders 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:12, lid 1 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

 
7 
 

 
AFDELING PUBLIEKSZAKEN 

    

 
7.01 

 
GEMEENTEWINKEL – PASPOORTEN 

 

    

7.01.01 In ontvangst nemen van een aanvraag voor nationale paspoorten, 
reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor 

vreemdelingen 
 
 

Paspoortwet, art. 26 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester 

7.01.02 Verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor 
vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen 

 
 

Paspoortwet, art. 40 
 
- 

Mandaat Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester 

7.01.03 Uitvoeren van de Paspoortuitvoeringsregeling Paspoortuitvoeringsregeling 
 

(Het mandaat betreft mede het verstrekken van 
reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.) 

Machtiging/Mandaat (verstrekking 
reisdocumenten voor vluchtelingen en 

vreemdelingen 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester 

7.02-7.05 Gereserveerd (gemeentewinkel)     

 
7.06 

 
POST EN ARCHIEF 

    



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 

7.06-7.08 (gereserveerd-DIV)     

 
7.09 

 

 
SUBSIDIE 

    

7.09.01 Uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Voorschoten 2008 of 
de Verordening leerlingenvervoer gemeente Wassenaar 2002 

Verordening leerlingenvervoer Voorschoten 2008/ 
Verordening leerlingenvervoer gemeente Wassenaar 2002 

 
(het mandaat betreft niet de toepassing van de 
hardheidsclausule in art. 29 van de Verordening 

leerlingenvervoer Voorschoten 2008 of art. 29van de 
Verordening leerlingenvervoer gemeente Wassenaar 2002.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

 
7.10 

 

 
TOESTEMMING AFVALSTOFFEN 

    

7.10.01 Ontheffing verlenen van het verbod om  een afvalstof, stof of 
voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter 

te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan 
geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu 

Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar, art. 16, lid 2/ 
Afvalstoffenverordening  gemeente Voorschoten, art. 16, lid 

2 
 
- 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College  

7.10.02 Ontheffing verlenen van het verbod om buiten een inrichting 
afvalstoffen op te slaan 

 

Afvalstoffenverordening Voorschoten  gemeente 
Wassenaar, art. 22, lid 3/Afvalstoffenverordening  gemeente 

Voorschoten, art. 22, lid 2 
 
- 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College  

 
7.11 

 
 

 
TOESTEMMING. ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/OPENBARE 

ORDE 

    

7.11.01 Beschikken op aanvragen om een ingevolge de Algemene Plaatselijke 
Verordening Wassenaar of de  Algemene Plaatselijke Verordening 

Voorschoten 2010 vereiste ontheffing of vergunning, niet zijnde een 
omgevingsvergunning 

 
 
 
 
 

Betreffende bepaling uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening Voorschoten 2010 of de Algemene Plaatselijke 

Verordening Wassenaar 
 

(Het mandaat geldt niet voor ingevolge hoofdstuk 3 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 of de 

Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar over voor 
seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke vereiste 

ontheffingen en vergunningen) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, wat betreft 

exploitatievergunningen en 
vergunningen voor evenementen; 

medewerkers voor overige 
toestemmingen) 

Burgemeester/ 
College 

 

7.11.02 Intrekking van een ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wassenaar of de  Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 

2010 vereiste ontheffing of vergunning, niet zijnde een 
omgevingsvergunning. 

 
 
 
 
 

Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010, art 
1:6 aanhef en onder d en e 

Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar, art 1:7 
aanhef en onder d en e 

 
(Het mandaat betreft slechts intrekking wegens het niet 
tijdig gebruik maken van de vergunning of ontheffing of 
intrekking op verzoek van de houder of rechthebbende) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, wat betreft 

exploitatievergunningen en 
vergunningen voor evenementen; 

medewerkers voor overige 
toestemmingen) 

Burgemeester/ 
College 

 

7.11.03 Verklaring van geen bezwaar tegen het (doen) opstijgen en/of (doen) 
landen van een kabelballon of een vrije ballon 

Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen 
luchtvaartterreinen, art. 9 of 10 

Mandaat 
 
- 

Directie 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

7.11.04 Aan gedeputeerde staten verklaren dat niet binnen de termijn kan 
worden beoordeeld of bedenkingen bestaan tegen het tot ontbranding 

Vuurwerkbesluit, art. 3B.3a, lid 8 
 

Mandaat 
 

Directie 
Afdelingshoofden  

Burgemeester 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik - -  
- 

7.11.05 Verklaren dat bedenkingen bestaan tegen het tot ontbranding brengen 
van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik 

Vuurwerkbesluit, art. 3B.3a, leden 7 en 8 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Directie 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

 
7.12 

 

 
TOESTEMMING BEGRAAFPLAATS 

    

7.12.01 Beschikken op een aanvraag voor het aanbrengen van een grafkelder Beheersverordening begraafplaats Rosenburgh 2011, art. 
20 

 
- 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, beheerder 

begraafplaats) 

College 
Voorschoten 

7.12.02 Beschikking op een aanvraag om vergunning voor het aanbrengen van 
grafbedekking 

Beheersverordening begraafplaats Rosenburgh 2011, art. 
26 

 
- 

Mandaat Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, beheerder 

begraafplaats) 

College 
Voorschoten 

 (gereserveerd - Persijnhof Wassenaar) 
 
 

    

 
7.13 

 

 
TOESTEMMING BRANDVEILIGHEID 

    

7.13.01 Beschikken op een aanvraag om gebruiksvergunning  
 
 
 

Brandbeveiligingsverordening  Voorschoten 2010, art. 2 en 
3 of Brandbeveiligingsverordening  gemeente Wassenaar, 

art. 2 en 3 
 
- 

Mandaat 
 

(De vergunning is niet vereist wat betreft 
gebouwen.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, bouwkundig 

medewerkers) 

College 

 
7.14 

 

 
TOESTEMMING DRANK EN HORECA 

    

7.14.01 Beschikken op een aanvraag om vergunning voor de uitoefening van 
het horecabedrijf of het slijtersbedrijf 

Drank- en horecawet, art. 3 Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

7.14.02 Ontheffing van de regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging 
 
 
 
 
 

Drank- en horecawet, art. 4, lid 4 
 

–  

Mandaat 
 

(De bevoegdheid bestaat slechts met het 
oog op bijzondere gelegenheden van zeer 

tijdelijke aard voor een aaneengesloten 
periode van ten hoogste twaalf dagen) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

7.14.03 Ontheffing van het verbod om zonder vergunning zwak-alcoholische 
dranken te verstrekken bij de uitoefening van het horecabedrijf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drank- en horecawet, art. 35, leden 1, 2 en 5 
 
- 
 

 
 
 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid bestaat slechts bij een in 
de beschikking aangewezen bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor 
een aaneengesloten periode van ten 
hoogste twaalf dagen, mits de 
verstrekking geschiedt onder 
onmiddellijke leiding van een in de 
ontheffing vermelde persoon die: 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

Burgemeester 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
 
 
 

a. de leeftijd van eenentwintig jaar 
heeft bereikt; 

b. niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag is.) 

 
7.15 

 

 
TOESTEMMING HUISVESTING 

    

7.15.01 Gereserveerd (huisvestingsvergunning Voorschoten)     

7.15.02 Beschikken op een aanvraag om huisvestingsvergunning Regionale Huisvestingsverordening Stadsgewest 
Haaglanden 2012, art. 7 

 
(Het mandaat betreft mede het niet verder behandelen van 

de aanvraag op grond van art. 9, lid 7 van de Regionale 
Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden) 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid tot niet verder 
behandelen van de aanvraag betreft het 
geval dat de aanvrager niet aannemelijk 
kan maken de woning daadwerkelijk in 

gebruik te nemen.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 
Wassenaar 

7.15.03 Gereserveerd (intrekking huisvestingsvergunning Voorschoten)     

7.15.04 Gereserveerd (intrekking huisvestingsvergunning Wassenaar) 
 
 
 

    

7.15.05 Beschikken op een aanvraag om onttrekkingsvergunning Huisvestingsverordening Voorschoten 1998 van de 
gemeente Voorschoten, art. 15 of 16 

 
(Het mandaat betreft mede een tijdelijke vergunning op 

naam 
Het mandaat betreft niet de toepassing van de 

hardheidsclausule in art. 27 van de Huisvestingsverordening 
Voorschoten 1998 van de gemeente Voorschoten.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College 
Voorschoten 

7.15.06 Gereserveerd (onttrekkingsvergunning Wassenaar)     

7.15.07 Intrekken van een onttrekkingsvergunning Huisvestingsverordening Voorschoten 1998 van de 
gemeente Voorschoten, art. 20 

 
(Het mandaat betreft mede een tijdelijke vergunning op 

naam 
Het mandaat betreft niet de toepassing van de 

hardheidsclausule in art. 27 van de Huisvestingsverordening 
Voorschoten 1998 van de gemeente Voorschoten.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College 
Voorschoten 

7.15.08 Gereserveerd (intrekking onttrekkingsvergunning Wassenaar)     

7.15.09 Beschikken op een aanvraag om splitsingsvergunning 
 
 
 
 
 
 
 

Huisvestingsverordening Voorschoten 1998 van de 
gemeente Voorschoten, art. 21 

 
(Het mandaat betreft mede een tijdelijke vergunning op 

naam 
Het mandaat betreft niet de toepassing van de 

hardheidsclausule in art. 27 van de Huisvestingsverordening 
Voorschoten 1998 van de gemeente Voorschoten.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College 
Voorschoten 

7.15.10 Gereserveerd (splitsingsvergunning Wassenaar) 
 
 

    

7.15.11 Intrekken van een splitsingsvergunning Huisvestingsverordening Voorschoten 1998 van de 
gemeente Voorschoten, art. 24 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 

College 
Voorschoten 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

(teamleiders) 

7.15.12 Gereserveerd (intrekken splitsingsvergunning Wassenaar)     

7.15.13 Verwerking van aanvragen voor inschrijving van standplaatszoekenden Regionale Huisvestingsverordening Stadsgewest 
Haaglanden 2012, art. 26 

Machtiging 
 

(Beslist wordt door het DB van 
Haaglanden) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 
Wassenaar 

7.15.14 Uitvoeren van hoofdstuk 4 van de Regionale Huisvestingsverordening 
Stadsgewest Haaglanden 2012 (voorrangsverklaring) 

 
 

Regionale Huisvestingsverordening Stadsgewest 
Haaglanden 2012, hoofdstuk 4 

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College 
Wassenaar 

 
7.16 

 

 
TOESTEMMING KANSSPELEN 

    

7.16.01 Beschikken op een aanvraag om vergunning voor het gelegenheid 
geven tot deelname aan een kansspel ten behoeve het met de 

opbrengst dienen van een algemeen belang 

Wet op de kansspelen, art. 3, lid 1 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

College 

7.16.02 Verbieden van of het stellen van voorschriften aan het organiseren 
bijeenkomst waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine 

kansspel wordt gegeven 
 
 

Wet op de kansspelen, art. 7c 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College 

7.16.03 Beschikken op een aanvraag voor het aanwezig hebben van 
kansspelautomaten 

Wet op de kansspelen, art. 30b Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

Burgemeester 

 
7.17 

 

 
TOESTEMMING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 

    

7.17.01 Het beschikken op een aanvraag om bepaling van de de datum van 
ingang van de exploitatie van een registratie van een kindercentrum of 

gastouderbureau 
 

 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 
1.46 

 
(Het mandaat betreft mede de inschrijving in het register 

kinderopvang) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College  

7.17.02 Doorvoeren van wijzigingen in de de registratie van een kindercentrum 
of gastouderbureau naar aanleiding van de mededeling van de houder 

van wijziging in de bij de aanvraag verstrekte gegevens 
 
 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 
1.47 

 
- 

Machtiging 
 

(het doorvoeren van de wijzigingen wordt 
gemeld aan de houder) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College  

7.17.03 Beschikken op een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een 
peuterspeelzaal 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 
2.3 

 
(Het mandaat betreft mede de inschrijving in het register 

peuterspeelzaalwerk) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College  

7.17.04 Doorvoeren van wijzigingen in de registratie van een peuterspeelzaal 
naar aanleiding van de mededeling van de houder van wijziging in de 

bij de aanvraag verstrekte gegevens 
 
 
 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 
2.4 

 
- 

Mandaat 
 

(het doorvoeren van de wijzigingen wordt 
gemeld aan de houder) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College  

 
7.18 

 

 
TOESTEMMING LIJKBEZORGING 

    



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

7.18.01 Benoemen van een gemeentelijke lijkschouwer 
 
 

Wet op de lijkbezorging, art. 4 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

College 

7.18.02 Stellen van een andere termijn dan ten minste 36 uur voor begraving 
of crematie van een lijk 

Wet op de lijkbezorging, art. 17 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(ambtenaren burgerlijke stand) 

Burgemeester 

7.18.03-
7.18.08 

(gereserveerd - rol overheid bij lijk onbekende)     

7.18.09 Beschikken op een aanvraag om vergunning voor het opgraven van 
een lijk 

 
 
 

 

Wet op de lijkbezorging, art. 29 
 

(Het mandaat betreft mede het stellen van de nodige 
voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede 

vervoer en bestemming van het lijk.) 

Mandaat 
 

(de bepaling is van toepassing als wordt 
opgegraven met het oog op crematie of 
het elders begraven of bij ruiming van 

graven.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(ambtenaren burgerlijke stand) 

Burgemeester 

 
7.19 

 
TOESTEMMING OMGEVINGSRECHT 

 
 

    

7.19.01 Beantwoorden van een principeverzoek (bouwen) 
 
 
 

 

- 
 
- 

Machtiging 
 

(Een positie reactie schept in 
beginsel te eerbiedigen 

verwachtingen) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College  

7.19.02 Toepassen van § 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Algemene bepalingen over de totstandkoming van de beschikking op 

de aanvraag om een omgevingsvergunning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art.3.1 en 3.2 
tot en met 3.6 

 
Het mandaat betreft niet de toepassing van art. 3.2 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitzondering in 

verband met de veiligheid van de Staat) 

Machtiging/Mandaat 
 

Art. 3.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht betreft het doorzenden 
van de aanvraag aan het bevoegd gezag, 
het bevestigingen van de ontvangst en 

het zenden van gegevens en bescheiden 
aan andere bestuursorganen en instanties 

De art. 3.3 tot en met 3.6 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 

betreffen de aanhouding 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.03 Naar aanleiding van een aanvraag om vergunning een ander 
bestuursorgaan of een instantie in de gelegenheid stellen om advies te 

geven 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art.. 2..26, lid 1, 
3 of 5 

 
– 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.04 Advies geven aan een ander bestuursorgaan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art.. 2..26, lid 1, 
3 of 5 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
- 

College (indien 
geen bevoegd 

gezag) 

7.19.05 Naar aanleiding van een aanvraag verzoeken om afgifte van een 
verklaring van geen bedenkingen 

 
 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.27, lid 1 
 
- 
 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.06 Geven of weigeren van een verklaring van geen bedenkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.27, lid 1 
en eventueel lid 3 

 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 

College (indien 
geen bevoegd 

gezag) 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

(Het mandaat betreft mede het aangeven welke 
voorschriften nodig zijn) 

- 

7.19.07 Beschikken op een aanvraag om omgevingsvergunning waarop § 3.2 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.4, lid 1 
 

(Het mandaat betreft mede voorbereidings- en 
uitvoeringshandelingen.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.08 Uitvoeringshandelingen ter toepassing van § 3.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure) 

 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.4 en § 3.3 
 

(het mandaat betreft niet het beschikken en evenmin de 
beslissing om een ontwerpbesluit ter inzage te leggen) 

Machtiging/Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.09 Beschikken op een aanvraag waarop § 3.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure) 

van toepassing is 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.4 en § 3.3 
 

(Het mandaat betreft mede voorbereidings- en 
uitvoeringshandelingen. 

Het mandaat geldt slechts voor aanvragen met betrekking 
tot bouwplannen van een niet in art. 6.2.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening genoemde soort), waarvoor niet 
tevens een vergunning is vereist voor een activiteit 

betreffen als bedoeld in art. 2.1, lid 1, aanhef en onder e 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.) 

Machtiging/Mandaat 
 

(Het gaat slechts om gevallen waarin een 
zware procedure voor een klein bouwplan 

geldt waarvoor geen exploitatieplan of 
anterieure overeenkomst nodig is en 

evenmin hert milieubeheer in een 
inrichting betreft.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.10 Intrekken van een beschikking met betrekking tot de eerste of tweede 
fase van een omgevingsvergunning 

 
 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.5, lid 5 
 

–  

Mandaat 
 

(Het intrekken is aan de orde omdat de 
indiening van de aanvraag voor de andere 

fase uitblijft.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(temleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.19.11 Intrekken van een omgevingsvergunning anders dan als sanctie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.33 en 
eventueel 2.33a 

 
(Het mandaat betreft mede het verbinden van een 

voorschrift aan een gehele of gedeeltelijke intrekking van 
een omgevingsvergunning almede heb bepalen dat bij de 

vergunning behorende voorschriften gedurende een daarbij 
aan te geven termijn blijven gelden.) 

Mandaat 
 

(De te stellen of te behouden 
voorschriften betreffen 

milieubescherming. 
Het geval waarin de bevoegdheid tot 

intrekking van de vergunning op verzoek 
niet kan worden overgedragen betreft 

inrichtingen of mijnbouwwerken.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders, uitsluitend bij 

intrekking op verzoek van de 
vergunninghouder wat betreft 

andere activiteiten dan bedoeld in 
art. 2.1, eerste lid, onder e van de 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

 
7.20 

 

 
TOESTEMMING VERKEER 

    

7.20.01 Uitvoeren van hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer  

(gehandicaptenparkeerkaart) 
– 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
hoofdstuk IV 

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, uitgezonderd de 

intrekking wegens misbruik 
ingevolge art. 52, lid 3 van het 

Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer) 

College 

7.20.02 Beschikken op een aanvraag om ontheffing van verkeersregels en -
tekens 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(teamleiders) 

College (indien 
bevoegd gezag) 

7.20.03 (gereserveerd - verlenen van toestemming voor de verlening van een 
ontheffing door de Diens Wegverkeer voor exceotioneel transport) 

    

      



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

7.21 
 

TOESTEMMING WARENMARKT 

7.21.01 Beschikkingen op aanvragen voor vergunning of ontheffing vereist 
ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Verordening op de 

mark(en) dan wel de Marktverordening Voorschoten 2012 
 

Wassenaar: Verordening op de mark(en), art. 4, 5, 9, 13, 23, 
24, 25 

Marktverordening Voorschoten 2012, art. 3.1, 4.1, 4.2, 2.2 
in verbinding met het Marktreglement Voorschoten 2012, 

art. 2.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 3.4 
 

(Het mandaat betreft mede de overschrijving van een 
vergunning op een andere naam) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College  

7.21.02 Intrekken van een vergunning vereist ingevolge het bepaalde bij of 
krachtens de Verordening op de mark(en) dan wel de 

Marktverordening Voorschoten 2012 
 

Wassenaar: Verordening op de mark(en), 15 lid 1 
Marktverordening Voorschoten 2012, art. 3.3, leden 1 en 3,  

 
(Het mandaat betreft niet het intrekken van een vergunning 
als sanctie op het verstrekken van onjuiste gegevens in de 

aanvraag, wangedrag, bedrog, overtredingen, het niet 
betalen van het marktgeld dan wel het niet of onvoldoende 

innemen van een standplaats) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College  

7.21.03 Inschrijven op een lijst, welke bepalend is voor de verlening van 
vergunningen vereist ingevolge het bepaalde bij of krachtens de 

marktverordening 
 
 

 

Wassenaar: Verordening op de mark(en), art 11 
Marktverordening Voorschoten 2012, art. 2.2 en 3.2 in 

verbinding met het Marktreglement Voorschoten 2012, art. 
2.2.3, art. 2.2.4, leden 1 tot en met 4, art. 2.3.2, lid 1 

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College  

7.21.04 Doorhalen van een inschrijving op een lijst, welke bepalend is 
bepalend voor de verlening van vergunningen vereist ingevolge het 

bepaalde bij of krachtens de marktverordening 

Verordening op de mark(en), art 11 lid 4, art. 18, aanhef en 
onder a, b en e 

Marktverordening Voorschoten 2012, art. 2.2 in verbinding 
met het Marktreglement Voorschoten 2012, art. 2.2.4, lid 5 

        Het mandaat geldt slecht voor doorhaling: 

 op eigen verzoek: 

 wegens overlijden; 

 wegens het niet voldoen aan de in de 
verordening aan de houder van een 
standplaats gestelde eisen; 

 wegens het niet tijdig verlengen van een 
inschrijving 

 wegens toewijzing van een vaste standplaats. 

 

Mandaat 
 

De Verordening op de markt(en) is een 
verordening van de gemeente Wassenaar) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College  

 
7.22 

 

 
TOESTEMMING WINKELTIJDEN 

    

7.22.01 Beschikken op een aanvraag om ontheffing ingevolge de Verordening 
winkeltijden Voorschoten 2012 of de Verordening winkeltijden 

Wassenaar 1996 
 

Winkeltijdenwet in verbinding met de Verordening 
winkeltijden Voorschoten, art. 7 of 8 dan wel de 

Verordening winkeltijden Wassenaar 1996, art. 7, 9, of 10 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

7.22.02 Intrekken of wijzigen van een ontheffing ingevolge de Verordening 
winkeltijden Voorschoten 2012 of de Verordening winkeltijden 

Wassenaar 1996 

Winkeltijdenwet in verbinding met de Verordening 
winkeltijden Voorschoten, art. 4, aanhef en onder f dan wel 
de Verordening winkeltijden Wassenaar 1996, art. 4, aanhef 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 
(Het mandaat geldt slechts voor intrekken of wijzigen op verzoek van 

de houder of rechthebbende) 

en onder f (teamleiders) 

 
7.23-7.28 

 
(gereserveerd – toestemmingen) 

 

    

 
7.29 

 

 
JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS 

    

7.29.01 Aanvragen van gegevens ten behoeve van advisering door de 
burgemeester aan andere bestuursorganen of de uitvoering van de 

Rijkswet op het Nederlanderschap  

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 12 of art. 
16, aanhef en onder b 

 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

7.29.02 Aanvragen van gegevens ten behoeve van de Paspoortwet Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 20 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

7.29.03 Aanvragen van gegevens ten behoeve van de Wet op de Kansspelen of 
de  toetsing aan de eisen ingevolge art. 3:3 of 3:8 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 dan wel art. 3.2.2 of 3.2.5 
van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

Burgemeester 

7.29.04 Aanvragen van gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Drank- 
en Horecawet of de toetsing aan de eisen ingevolge art. 3:3 of 3:8 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 dan wel art. 
3.2.2 of 3.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie 
Afdelingshoofden 

 
(teamleiders) 

College 

 
7.30 

 

 
BESTUURLIJKE BOETE 

    

7.30.01 Opleggen van een bestuurlijke boete 
 

 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht, afdelingen 5.4.1 en 5.4.2.in 
verband met bijzondere wet- en regelgeving 

 
Het mandaat betreft slechts de boete bedoeld in art. 58a 
van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsgewest 

Haaglanden 2012 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 
(Wassenaar) 

  
7.31 

 

 
HERSTELSANCTIES 

    

7.31.01 Gebruik maken van de onder 1.07 genoemde mandaten voor de 
handhaving van het bepaalde bij of krachtens: 

 de Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar; 

 de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar; 

 de Brandbeveiligingsverordening gemeente Wassenaar; 

 de Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar; 

 de Verordening winkeltijden Wassenaar 1996; 

 de Verordening op de markt(en); 

 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in art. 5.1 
van die wet genoemde wetten: 

 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
 

Algemene wet bestuursrecht, titel 5.3 en de Gemeentewet, 
art. 125 en eventueel bijzondere bepalingen in de 

genoemde wettelijke regelingen. 
 
 
 

Zie onder 1.07 
 

(Verwezen wordt naar mandaten 
betreffende de last onder bestuursdwang 

en de last onder dwangsom en 
bijbehorende onderwerpen) 

Zie onder 1.07 
 

(Zie onder 1.07) 

Burgemeester/ 
College 

Wassenaar 

7.31.02 Gebruik maken van de onder 1.07 genoemde mandaten voor de 
handhaving van het bepaalde bij of krachtens: 

 Afvalstoffenverordening gemeente Voorschoten; 

Algemene wet bestuursrecht, titel 5.3 en de Gemeentewet, 
art. 125 en eventueel bijzonder bepalingen in de genoemde 

wettelijke regelingen. 

Zie onder 1.07 
 

(Verwezen wordt naar mandaten 

Zie onder 1.07 
 

(Zie onder 1.07) 

Burgemeester/ 
College 

Voorschoten 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010; 

 de Beheersverordening begraafplaats Rosenburgh 2011; 

 de Brandbeveiligingsverordening Voorschoten 2010; 

 de Huisvestingsverordening 1998 van de gemeente 
Voorschoten; 

 de Marktverordening Voorschoten 2012; 

 de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Voorschoten; 

 de Verordening Winkeltijden Voorschoten 2012; 

 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in art. 5.1 
van die wet genoemde wetten: 

 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
 
 

betreffende de last onder bestuursdwang 
en de last onder dwangsom en 

bijbehorende onderwerpen) 

7.31.03 Ingrijpen ter handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen 

 
 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen art. 
2.23, leden 1, en 3, 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen art. 
2.24, leden 1 en 2 

 
(Het mandaat betreft het geven van een aanwijzing, het 

verlengen van de termijn van een bevel van de 
toezichthouder, het de houder verbieden om de 

peuterspeelzaal verder in stand te houden en het de 
houder te verbieden om de peuterspeelzaal in exploitatie te 

nemen) 

Mandaat 
 

(De bevoegdheid om de houder het in 
stand houden van de peuterspeelzaal te 

verbieden bestaat slechts als een 
aanwijzing of bevel niet wordt opgevolgd 

en een last onder bestuursdwang niet 
mogelijk is) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
Concerndirectie 

College 

7.31.04 Schorsen/tijdelijk intrekken van een standplaatsvergunning voor ten 
hoogste twee achtereenvolgende marktdagen 

Verordening op de markt(en), art 28 
 

Marktverordening Voorschoten 2012, art. 4.1 
 

Mandaat 
 

(De Verordening op de markt(en) is een 
verordening van de gemeente Wassenaar 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College 
 

7.31.05 Gelasten van onmiddelijke verwijdering van de markt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verordening op de markt(en), art 27 
 

Marktverordening Voorschoten 2012, art. 4.3 
 

Mandaat 
 

In de Marktverordening Voorschoten 
2012 betreft de bevoegdheid slechts 

vergunninghouders 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(marktmeester) 

College 
 

7.32.01 Aanvragen van justitiële gegevens Besluit justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens, art. 
22 

 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(de als contactambtenaar als 

bedoeld in art 58 van de Wet op de 
economische delicten aangewezen 

ambtenaar) 

College 
 

  
7.33-7.39 

 
(gereserveerd – specifieke mandaten handhaving) 

 
 
 
 
 

    

 
7.40 

 

 
BASISREGISTRATIES ADRESEN EN GEBOUWEN 

    



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

7.40.01 Toekennen, wijzigen of intrekken van nummeraanduidingen aan 
verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6, lid 1 in 
verbinding met de Verordening naamgeving en nummering 

Voorschoten, art. 3, leden 2, 4 en 5 dan wel het 
delegatiebesluit van de gemeenteraad van Wassenaar van 8 

juli 2009 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.02 Vaststellen van een standplaats of een ligplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6, lid 2 in 
verbinding met de Verordening naamgeving en nummering 

Voorschoten, art. 3, leden 1 en 5 dan wel het 
delegatiebesluit van de gemeenteraad van Wassenaar van 

14 december 2009 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.03 Vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, 
standplaatsen en ligplaatsen 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6, lid 3 in 
verbinding met de Verordening naamgeving en nummering 

Voorschoten, art. 3, leden 3, 4 en 5 dan wel het 
delegatiebesluit van de gemeenteraad van Wassenaar van 8 

juli 2009 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.04 Opstellen van de ‘ambtelijke’ verklaringen. - 
 
- 

Machtiging 
 

(De bevoegdheid/taak zorgt ervoor dat er 
altijd een brondocument wordt gemaakt 

als daarvoor aanleiding bestaat. 
Bijvoorbeeld verklaringen gericht op 

ambtshalve correcties indien fouten zijn 
gemaakt bij het verwerken van 

brondocumenten of verklaringen ten 
behoeve van andere bijzondere situaties 

waarin de overige 
machtigingen/mandaten niet voorzien.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.05 Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.06 Inschrijven van de bij of krachtens art. 10, lid 1 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 10, lid 2 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.07 Verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het 
gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden 

bewaarde 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 9 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.08 Zorgen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de 
adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 14 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

7.40.09 Op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de 
adressenregistratie en de gebouwenregistratie 

 
 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 14a 
onderscheidenlijk 15 

 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.10 Aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers doen van 
een melding over de adressenregistratie of de gebouwenregistratie 

dan wel het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van een melding 
van een bestuursorgaan dat gegevens heeft verkregen van het college 

over de adressenregistratie of de gebouwenregistratie 
 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 37 
 

Het mandaat betreft mede de verwerking zoals bedoeld in 
de art. 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties 

adressen en gebouwen. 

Machtiging 
 

(De melding betreft het ontbreken van 
een authentiek gegeven of gerede twijfel 

aan de juistheid van een authentiek 
gegeven.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.11 Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van een verzoek van een 
belanghebbende om wijziging van de adressenregistratie of 

gebouwenregistratie 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 38 
 

Het mandaat betreft mede de verwerking zoals bedoeld in 
de art. 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties 

adressen en gebouwen. 

Machtiging, mandaat wat betreft het 
besluit bedoeld in art. 41 van de Wet 

basisregistraties adressn en gebouwen. 
 

Het verzoek betreft de vermelding of de 
correctie van een authentiek gegeven 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder, met uitzondering 
van het besluit bedoeld in art. 41 

van de Wet basisregistraties 
adressn en gebouwen.) 

College 
 

7.40.12 Ter opname in de landelijke voorziening aan de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers verstrekken van de in de 

adressenregistratie of de gebouwen registratie opgenomen of 
gewijzigde gegevens 

Wet basisregistraties en gebouwen art. 31 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.13 Op verzoek van eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, 
het gebouwenregister, de adressenregistratie en de 

gebouwenregistratie opgenomen gegevens 

Wet basisregistraties en gebouwen art. 32, lid 1, onder a 
 
- 

Machtiging 
 

In art. 32, leden 2, 3 en 4 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen 
zijn beperkingen op het recht op inzage 

geregeld 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.40.14 Bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in 
het kader van de Wet basisregistraties en gebouwen 

- 
 

(De machtiging betreft mede de inrichting van de 
processen, de conformiteit van het gebruikte 

informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede 
het rapporteren over de nakoming daarvan aan het 

college.) 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(Bag-beheerder) 

College 
 

7.41.01 Bijhouden van de basisadministratie (inschrijven, uitschrijven en het 
opnemen van persoonsgegevens) 

 
 
 
 
 

Wet gemeentelijke basisadministratie personen, hoofdstuk 
2 
 

(Wat betreft de verklaring bedoeld in art. 36, lid 2, onder e 
van de Wet gemeentelijke basisadministratie bedoelde 

verklaring onder eed of gelofte betreft het mandaat slechts 
de verwerking van de gegevens.) 

Mandaat 
 

(De verklaring onder eed of gelofte wordt 
afgelegd ten overstaan van een daartoe 

aangewezen ambtenaar.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers team 

basisregistratie) 

College 
 

7.41.02 (gereserveerd voor het aanwijzen van instellingen of bedrijven om op 
bepaalde tijdstippen mededeling te doen van de personen die naar 
redelijke verwachting in de instelling of het bedrijf voor onbepaalde 

tijd verblijf zullen houden dan wel gedurende drie maanden ten 
minste twee derden van de tijd zullen overnachten – art. 75 Wgbp) 

 
 
 

    

7.41.03 Verlangen dat (desverlangd in persoon) inlichtingen of documenten 
worden verschaft 

 
 

Wet gemeentelijke basisadministratie personen, art. 70, 71, 
72 74 lid 2 of 76 

 
- 

Mandaat 
 

(Ten aanzien van nabestaanden is er geen 
bevoegdheid om te verlangen dat zij in 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers team 

College 
 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

 persoon verschijnen) basisregistratie) 

7.41.04 Toezenden of op verzoek van de persoon waarop de gegevens 
betrekking hebben verstrekken van een verklaring of uittreksel uit de 

basisadministratie dan wel een afschrift van de persoonslijst. 

Wet gemeentelijke basisadministratie personen, art. 78 of 
79 

 
Het mandaat geldt niet voor de in art. 83 van de Wet 

gemeentelijke basisadministratie personen genoemde 
besluiten. 

Machtiging 
 

In art. 83 van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie personen is geregeld 
welk doen, nalaten en beslissen leidt tot 
een voor rechtsmiddelen vatbaar besluit. 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers team 

basisregistratie) 

College 
 

7.41.05 Op schriftelijk verzoek opnemen, verwijderen, wijzigen, verbeteren of 
aanvullen van gegevens op de persoonslijst 

Wet gemeentelijke basisadministratie personen, art. 80, 81, 
of 82 

 
Het mandaat geldt niet voor de in art. 83 van de Wet 

gemeentelijke basisadministratie personen genoemde 
besluiten. 

Mandaat 
 

In art. 83 van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie personen is geregeld 
welk doen, nalaten en beslissen leidt tot 
een oor rechtsmiddelen vatbaar besluit. 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers team 

basisregistratie) 

College 
 

7.41.06 Nemen van een besluit als genoemd in art. 83 van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie personen 

 

Wet gemeentelijke basisadministratie personen, art. 83 
 
- 

Mandaat 
 

In art. 83 van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie personen is geregeld 
welk doen, nalaten en beslissen leidt tot 
een oor rechtsmiddelen vatbaar besluit. 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 
 

 
7.42 

 

 
KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

    

7.42.01 Uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de paragrafen 1 en 2 van 
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, § 1 en 2 
 

(Het mandaat betreft niet het afwijzen van een verzoek van 
een belanghebbende om een fout te herstellen) 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers team 

basisregistratie) 

College 

7.42.02 Afwijzen van een verzoek van een belanghebbende om een fout te 
herstellen in het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke 

beperkingenregistratie 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen art. 11, lid 
3 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

 
7.43 

 
VERKIEZINGEN 

    

7.43.01 Mededeling doen van 
ontzetting van het kiesrecht bij rechterlijke uitspraak 

Kieswet, art. B6 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

Burgemeester 

7.43.02 Mededelen of de verzoeker als kiezer is geregistreerd Kieswet, art. D4 
 
- 

Machtiging 
 

(Als de kiezer niet is geregistreerd moeten 
de redenen daarvoor worden vermeld.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers) 

College 

7.43.03 Beschikken op een verzoek tot herziening van de registratie Kieswet, art. D6 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

7.43.04 Benoemen leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus Kieswet, art. E4 
 
- 

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

7.43.05 Uitvoering van hoofdstuk J van de Kieswet over de stemming Kieswet, hoofdstuk J 
 

(Het mandaat betreft niet het besluit dat de zitting van het 
stembureau wordt hervat als bedoeld in art. J38, lid 2 van 

de Kieswet.) 

Machtiging/mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

Burgemeester 

7.43.06 Uitvoering van hoofdstuk J van de Kieswet over de stemming Kieswet, hoofdstuk J 
 
- 

Machtiging/mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

7.43.07 Uitvoering van hoofdstuk L van de Kieswet over stemmen bij volmacht Kieswet, hoofdstuk L 
 
- 

Machtiging/mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

Burgemeester 

 
7.44-7.49 

 
(gereserveerd – basisregistraties) 

 

    

 
8 
 

 
AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

    

 
8.01 

 

 
ERFGOED 

    

8.01.01 Gereserveerd (aanwijzing gemeentelijk monument)     

8.01.02 Mededelen dat het voornemen bestaat tot aanwijzing als gemeentelijk 
monument 

Erfgoedverordening gemeente Wassenaar, art. 4 
Erfgoedverordening 2010 Gemeente Voorschoten, art. 4 

 
- 

Mandaat 
 

(De bekendmaking leidt tot 
voorbereidingsbescherming tijdens de 

procedure) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerker) 

College 

8.01.03 Uitvoering van de erfgoedverordening inzake een archeologisch 
monument 

Erfgoedverordening gemeente Wassenaar, hoofdstuk 4 
Erfgoedverordening 2010 Gemeente Voorschoten, 

hoofdstuk 5 
 
- 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

 
8.02 

 
GELUIDHINDER(gereserveerd) 

 

    

 
8.03 

 
RUIMTELIJKE ORDENING 

 

    

8.03.01 Digitaal waarmerken van het voorontwerp, ontwerp en vastgestelde 
versie van  bestemmingsplannen, beheersverordeningen, 

omgevingsvergunningen, structuurvisies en bijbehorende geleide 
formulieren 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening, art. 2 
 
-  

Machtiging 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 

8.03.02 Sluiten van een planschadeovereenkomst Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4a, lid 1 Volmacht 
 

(De volmacht is niet van toepassing als de 
planschadeovereenkomst deel uitmaakt 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(medewerkers) 

College 



 

Nr. Omschrijving 
 

AB = (mede) eigen bevoegdheid Algemeen Bestuur 
DB = (mede) eigen bevoegdheid Dagelijks Bestuur 
Voorzitter = (mede) eigen bevoegdheid voorzitter  

Wettelijke basis overgedragen bevoegdheid/ 
 

(Nadere omschrijving of voorwaarden) 

Aard overdracht 
 

(Opmerking) 

Overdracht toegestaan aan: 
 

 (verdere overdracht toegestaan 
tot niveau:) 

Bestuursorgaan 
 

van een overeenkomst welke ook andere 
onderwerpen betreft.) 

8.03.03 Sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

De volmacht is slechts van toepassing op bouwplannen, van 
een niet in art. 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

aangewezen soort.) 

Volmacht 
 

(In art. 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening is bepaald voor welke 
bouwplannen in beginsel een 

exploitatieplan is vereist.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden  

 
(-) 

College 

 
8.04 

 
VERKEER 

 

    

8.04.01 Nemen van een verkeersbesluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1 
 

(Het mandaat betreft zowel het ambtshalve als op verzoek 
nemen van een verkeersbesluit. Het mandaat betreft niet: 

het verhogen van de maximum snelheid; 
het gesloten verklaren van een weg  of weggedeelte voor 

alle autoverkeer of een gedeelte daarvan waar een 
maximum snelheid geldt van meer dan 30 km per uur: 

het invoeren, opheffen of wijzigen van een grens van een 
parkeerschijfzone; 

het fysieke middelen, beperken of uitbreiden van het aantal 
categorieën weggebruikers dat van een weg gebruik kan 

maken.) 

Mandaat 
 
- 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
(medewerkers, wat betreft 
individuele gehandicapten-

parkeerplaatsen) 

College 

8.04.02 Nemen van een tijdelijk verkeersbesluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1 of 2 
 

(Het mandaat betreft mede het met fysieke middelen 
beperken of uitbreiden van het aantal categorieën 

weggebruikers dat van een weg gebruik kan maken. 
Het mandaat betreft zowel het ambtshalve als op verzoek 

nemen van een verkeersbesluit. 
Het mandaat betreft slechts besluiten voor een periode van 

maximaal twee jaren.) 

Mandaat 
 

(Dit mandaat is van belang als voor een 
tijdelijke maatregel toch een 

verkeersbesluit is vereist.) 

Concerndirectie, 
Afdelingshoofden 

 
- 

College 

 


