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Gemeentewet
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410-01

areaalbeheerder
Beheer
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410-01

areaalbeheerder
Beheer

Gemeentewet

B&W
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410-04
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Gemeentewet

B&W

410-01

areaalbeheerder
Beheer
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Gemeentewet

B&W

420-01

areaalbeheerder
Beheer

B&W

410-01

areaalbeheerder
Beheer

INSTRUCTIE

4. Mandaten Openbare Werken
Versie 1.6 Mei 2019

4a 01

4a 02

4a 03
4a 04

4a 05

4a 06

4.a Beheer (Areaal)
Het vaststellen en opleggen van
bedragen voor herstel van opgebroken
verhardingen beschadigde wegbermen
en plantsoenen door (nuts)bedrijven.
vaststellen en in rekening brengen van
bedragen inzake schade aan openbare
eigendommen
behandelen van aanvragen en
contracteren omtrent geo-informatie
Aanvragen van voor het uitvoeren van
werken noodzakelijke vergunningen en
ontheffingen en betaalbaar stellen van de
daaraan verbonden kosten.
beslissen omtrent vergunning
vooraansluiting op het gemeentelijk
rioolstelsel.
Het verlenen van opdrachten tot:
uitvoering van werken
levering van materialen
levering van diensten

4a 07

beslissing op verzoeken om vergunning
voor kabels, buizen en leidingen

B&W

420-01

areaalbeheerder
Beheer

4a 08

Tracébesluiten over kabels en leidingen
voor nutsbedrijven.
Het inwinnen van gegevens en
Gemeentewet
beantwoorden van verzoeken om
informatie over aanwezigheid van kabels
en leidingen.

B&W

420-01

B&W

420-01

areaalbeheerder
Beheer
areaalbeheerder
Beheer

4a 09

Aanbestedingsbeleid, cfm
budgethoudersregeling

Het afhandelen van verzoeken
betreffende verhuur of in gebruik geven
van openbaar groen.
het doen van aangiften inzake schade
aan openbaar eigendom alsmede
opstellen schaderapporten
Het verlenen van opdrachten tot
uitvoering van werken
levering van materialen
levering van diensten
gunning van werken na aanbesteding,
alsmede afsluiten contracten

Gemeentewet

B&W

420-01

areaalbeheerder
Beheer

Gemeentewet

B&W

420-01

areaalbeheerder
Beheer

Gemeentewet

B&W

420-01

areaalbeheerder

Aanbestedingsbeleid, cfm
budgethoudersregeling

Gemeentewet

B&W

420-01

areaalbeheerder

Aanbestedingsbeleid, cfm
budgethoudersregeling

4a 14

gunning van werken na aanbesteding,
alsmede afsluiten contracten

gemeentewet

B&W

400-00

afdelingsmanager

Aanbestedingsbeleid, cfm
budgethoudersregeling

4a 15

Het verhuren of het ingebruikgeven van
sport- en recreatieaccommodaties (ook
gymlokalen en sporthallen)
Het verlenen van opdrachten tot
uitvoering van werken aan gemeentelijke
eigendommen
Het vaststellen van de gebruiksroosters
van sport- en recreatieaccommodaties
Het beslissen omtrent onderhoud
schoolgebouwen
Het afhandelen van schadegevallen aan
schoolgebouwen (in relatie met de
schoolbesturen).

Gemeentewet

B&W

450-01

areaalbeheerder

voorzover niet
overgedragen aan SSL

Gemeentewet

B&W

450-01

areaalbeheerder

binnen budget en
jaarplanning

Gemeentewet

B&W

450-01

areaalbeheerder

voorzover niet
overgedragen aan SSL

onderwijswetgev B & W
450-01
ing
Gemeentewet
B&W
450-01
Verordening
voorziening
huisvesting
onderwijs
controleren en rapporteren in het kader
B&W/gemeente- 400-00
van installatieverantwoordelijke openbare
secretaris
systemen

areaalbeheerder

4a 21

Aangaan van verhuurcontracten en
gebruiksovereenkomsten van de
gemeente aan derden

Gemeentewet

B&W

450-01

areaalbeheerder

4a 22

Verkeersbesluiten

BABW

B&W

400-00

afdelingsmanager

4a 10

4a 11

4a 12

4a 13

4a 16

4a 17
4a 18
4a 19

4a 20

areaalbeheerder

afdelingsmanager

4a 23

Verlenen ontheffingen
Wegenverkeerswet

4b 00

4.b Realisatie
geen mandaten (interne taken)

4c 01

4.c Buitendienst
Vervallen

4c 02

Uitvoering Begraafplaatsenverordening

4c 03

Uitvoering Afvalstoffenverordening

4c 04
4c 05

4c 06

Wegenverkeers B & W
wet

400-00

afdelingsmanager

Begrafenisveror B & W
dening

430-01,
430-02, 430-03,
430-04
430-01

teamleider BD en
behandelend
medewerkers
uitvoering
teamleider BD

430-01

teamleider BD

volgens beleid

430-01

teamleider BD

volgens beleid

400-00

afdelingsmanager

Uitslag nader onderzoek
2012

Afvalstoffenvero B & W
rdening
Verkoop van overtollige gemeentelijke
Burgerlijk
B&W
goederen en gevonden voorwerpen.
Wetboek
Het openbaar verkopen van huisraad die
B&W
van gemeentewege -na huisuitzetting
door de deurwaarder- van de openbare
weg is verwijderd en in bewaring is
genomen.
Het ondertekenen van ontheffingen voor Wegenverkeers B&W
gemeentelijke voertuigen
wet

