
Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten

1.Nieuw te verlenen mandaten, volmachten en machtigingen:

Lijst 4 Dienstverlening

Nr. Bevoegdheid Grondslag Orgaan Mandaat/ 
volmacht/ 
machtiging

Ondermandaat 
aan

Bijzonderheden

110. Het buiten behandeling laten 
van een aanvraag om een 
vergunning. 

Art 4:1, 4:2 en 4:5 Awb B&W Mandaat Medewerker 
beleidsuitvoering 
I, II, III en IV, 
medewerker 
publiek I, II en III



Lijst 5 Dienstverlening en activering

Nr. Bevoegdheid Grondslag Orgaan Mandaat/ 
volmacht/ 
machtiging

Ondermandaat 
aan

Bijzonderheden

11 a. Het verzoeken om een 
moratorium op grond van art. 
5 Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening in 
samenhang met het Besluit 
breed wettelijk moratorium

Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening en 
Besluit breed wettelijk 
moratorium

B&W Mandaat Operationeel
Leidinggevende 
II, Tactisch 
leidinggevende
II, medewerker
Beleidsuitvoering 
I, medewerker 
beleidsuitvoering 
II 
(bedrijfsbureau 
dienstverlening)

11 b. Het geven van advies aan de 
Rechtbank na het instellen van 
bewind wegens verkwisting of 
het hebben van 
problematische schulden

Artikel 1:432 BW zoals 
dat komt te luiden na 
inwerkingtreding van 
het Wetsvoorstel 
Wijziging van Boek 1 
van het Burgerlijk 
Wetboek teneinde te 
voorzien in een 
adviesrecht voor 
gemeenten bij de 
procedure rond 
beschermingsbewind 
wegens problematische 
schulden

B&W Machtiging Operationeel
Leidinggevende 
II, Tactisch 
leidinggevende
II, medewerker
Beleidsuitvoering 
I, medewerker 
beleidsuitvoering 
II 
(bedrijfsbureau 
dienstverlening)



Lijst 6 Fysieke leefomgeving

Nr. Bevoegdheid Grondslag Orgaan Mandaat/
Volmacht/
Machtigin

g

Ondermandaat aan Bijzonderheden

42 De ondertekening van alle 
correspondentie ter uitvoering van 
genomen besluiten in het kader van de 
voorbereiding en de procedure tot 
vaststelling van bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen, alsmede de 
kennisgeving en de terinzagelegging 
na vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Artikel 3.1, art. 
3.8, art. 3.38 
Wro, Afdeling 3.4 
Awb

BW Mandaat Medewerker 
Ontwikkeling III en IV

 

Lijst 7 vertegenwoordiging in rechte

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W, Bestuur dan wel de burgemeester of de voorzitter van de SWO in bestuursrechtelijke procedures 
die betrekking hebben op het taakgebied van de eenheid Advies & Control:

mr. drs. F.C.A. van der Meulen, mr. E. Remmelts -Bosma en drs. J.H. de Vries 

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W dan wel de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures die betrekking hebben op het 
taakgebied van de eenheid Strategisch Beleidscentrum:

D. Doornbos en K. Brouwer

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W dan wel de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures die betrekking hebben op het 
taakgebied van de eenheid Dienstverlening: 

I. Muller en G. Jansen



2.Te wijzigen mandaten, volmachten en machtigingen:
Lijst 2 Advies en Services

Nr. Bevoegdheid Grondslag Orgaan Mandaat/ 
volmacht 
en 
machtigin
g

Ondermandaat aan Bijzonderheden

1. Het uitvoeren van de Archiefwet 
Waaronder wordt verstaan het

- Uitvoeren vervanging 
archiefdocumenten 

- Afgeven verklaring van 
vervanging  

- Beheer en toezicht 
archiefruimte en 
archiefbewaarplaatsen 

Met uitzondering van:
- Uitvoering vernietiging 

archiefbescheiden 
- Overbrenging 

archiefbescheiden
- Acquisitie archieven 

(Toegevoegd)

Archiefwet, 

Archief 
verordening

B&W Mandaat Leidinggevende 
Basisregistraties, GEO-
informatie & Archief

Adviseur IV/coördinatie 
I

Geen ondermandaat

Lijst 5 Dienstverlening en activering



Nr. Bevoegdheid Grondslag Orgaan Mandaat/ 
volmacht/ 
machtiging

Ondermandaat 
aan

Bijzonderheden

11. Het nemen van beslissingen op 
grond van 

De Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening en 
Beleidsregels wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening 

(Weggehaald)

Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening

B&W Mandaat Operationeel 
leidinggevende II, 
Tactisch 
leidinggevende II, 
medewerker 
beleidsuitvoering 
I, medewerker 
beleidsuitvoering 
II (bedrijfsbureau 
dienstverlening)



3. In te trekken mandaten, volmachtigingen en machtigingen:

Lijst 7 vertegenwoordiging in recht

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W, Bestuur dan wel de burgemeester of de voorzitter van de SWO in 
bestuursrechtelijke procedures.

mr. M. Barends

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W, Bestuur dan wel de burgemeester of de voorzitter van de SWO in bestuursrechtelijke procedures 
die betrekking hebben op het taakgebied van de eenheid Advies & Control

mr. M. Barends en mr. A. van den Berg

Machtiging tot vertegenwoordiging B&W dan wel de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures die betrekking hebben op het 
taakgebied van de eenheid Dienstverlening

J. Anema


