Mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016

Vastgesteld op 14 juni 2016
Inwerkingtreding op 1 juli 2016
Elektronisch bekendgemaakt op 30 juni 2016
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden en
de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en de overige
toepasselijke wettelijke voorschriften en bepalingen;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
b e s l u i t en :
I. vast te stellen de volgende regeling:
Mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016
en daarbij bevoegdheden te verlenen om in naam van het college en de burgemeester krachtens
mandaat besluiten te nemen. De gemandateerde neemt de volgende mandaatregeling in acht.
II. te bepalen dat van deze mandaatregeling onderdeel uitmaakt
 het mandaatregister (bijlage 1)
 het organigram van de ambtelijke organisatie (bijlage 2)
 mandaatbesluit gebiedsontzegging (bijlage 3)
 mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing (bijlage 4)
 mandaatbesluit Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en
vertegenwoordiging huisuitzetting (bijlage 5)
 mandaat beschermd wonen (bijlage 6)
 mandaat veiligheidsregio (bijlage 7)
 mandaat WSNP-verklaring (bijlage 8)
 categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor planologisch
strijdig gebruik (bijlage 9)
 delegatiebesluit aanwijzen eenmalige trouwlocaties (bijlage 10)
 attributie (bijlage 11)
 mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar (bijlage 12)
 onbezoldigd gemeenteambtenaren en diverse aanwijzingsbesluitenbelastingen (bijlage 13)
 ondermandaatbesluit gemeentesecretaris en afdelingshoofden 2016 (bijlage 14)

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
budgethouder: de ambtenaar aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten
of investeringskredieten en aan wie het (onder-)mandaat is toegekend bestedingen te
verrichten ten laste van de aan hem toegekende budgetten en investeringskredieten.
b.
budgetbeheerder: medewerker aan wie door de budgethouder het beheer van een
begrotingspost is toegewezen;
c.
de gemeente: de gemeente Reusel-De Mierden;
d.
het college: burgemeester en wethouders;
e.
de burgemeester: de burgemeester van Reusel-De Mierden als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger in en buiten rechte;
f.
de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Reusel-De Mierden;
g.
de raad: de gemeenteraad van Reusel-De Mierden;
h.
mandaat: de bevoegdheid namens het college of de burgemeester besluiten te
nemen als bedoeld in artikel 1:3 Awb;
i.
mandaatverlener: het college dan wel de burgemeester;
j.
gemandateerde: de functionarissen aan wie mandaat is verleend;
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k.
l.

m.

n.

o.
q.

volmacht: de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
machtiging: de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester
handelingen te verrichten die geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 Awb (mandaat) en
geen privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn als bedoeld onder k van dit artikellid
(volmacht);
medewerker; degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de kerntaken
van de afdeling, diens vervanger en degene die in opdracht van de secretaris of het
afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht;
ondermandaat: de gemandateerde als bedoeld onder h van dit artikellid, die op grond van
artikel 3 van deze regeling een gemandateerde bevoegdheid opdraagt aan een functionaris
van de ambtelijke organisatie van de gemeente Reusel-De Mierden;
teamcoördinator: coördinator van het team dat belast is met de desbetreffende taak;
indien in deze regeling gesproken wordt van mandaat en gemandateerde dan wordt
hieronder voor de toepassing van deze regeling, ook verstaan volmacht en gevolmachtigde,
dan wel machtiging en gemachtigde als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, tenzij de
aard van de uitgeoefende bevoegdheid zich daartegen verzet.

Artikel 2
Algemene uitzonderingen van mandaat
1. Aan het college en de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen ter zake van formele besluitvorming die zijn neergelegd in een document, gericht
tot:
a de raad;
b de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;
c de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde
onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;
d de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer
gevormde commissie;
e de vicepresident van de Raad van State;
f
de president van de Algemene Rekenkamer;
g de Nationale Ombudsman;
h enig bestuursorgaan van een provincie;
i
enig bestuursorgaan van een waterschap of een hoogheemraadschap;
2. Onverminderd het gestelde in het eerste lid blijven aan het college en de burgemeester
overigens voorbehouden de bevoegdheden als genoemd in bijlage 1.
3. Onverminderd het gestelde in het eerste en tweede lid is het mandaat niet van toepassing:
a indien de verantwoordelijke portefeuillehouder namens het college beslist dat de
aangelegenheid door het college moet worden afgedaan en indien de burgemeester beslist
dat de aangelegenheid door hem moet worden afgedaan. De portefeuillehouder wordt tijdig
geïnformeerd over gevoelige kwesties;
b indien de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid of zal leiden
dan wel ingrijpende gevolgen kan hebben voor een groot aantal burgers, bedrijven,
verenigingen of belangengroepen.
4. Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de
gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3
Ondermandaat
1. Ondermandaat kan door het college, burgemeester, gemeentesecretaris of een afdelingshoofd
schriftelijk worden verleend aan:
a. een teamcoördinator;
b. een medewerker;
c. een externe die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is binnen de gemeentelijke
organisatie.
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2. De gemandateerde, die ondermandaat verleent, kan de ondergemandateerde per geval of in het
algemeen aanvullende instructies geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
3. Ten aanzien van degene aan wie ondermandaat wordt verleend zijn de bepalingen van deze
mandaatregeling, onverkort van toepassing.

Artikel 4
Wijze van ondertekening
a. Een ter uitvoering van het (onder)mandaat opgemaakt stuk wordt als volgt ondertekend:
Namens burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
(handtekening van de (onder)gemandateerde)
(naam en functie-aanduiding en naam team)
dan wel
Namens de burgemeester van Reusel-De Mierden,
(handtekening van de (onder)gemandateerde)
(naam en functie-aanduiding en naam team)
b. In geval van ondertekeningsmandaat wordt tot uitdrukking gebracht dat de mandaatverlener de
beslissing heeft genomen en wordt het stuk als volgt ondertekend:
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden genomen besluit,
(handtekening van de (onder)gemandateerde)
(naam en functie-aanduiding en naam team)
dan wel
Overeenkomstig het door de burgemeester van Reusel-De Mierden genomen besluit,
(handtekening van de ondertekeningsgemandateerde)
(naam en functie-aanduiding en naam team)
Artikel 5
Afwezigheid gemandateerde
In geval van afwezigheid van een gemandateerde treedt de eerstvolgende hoger in functie
bevoegde persoon in zijn/haar plaats.
Artikel 6
Voorbereiding en uitvoering van besluiten
1.
Bij het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging wordt daarin ook begrepen alle
voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid
behoren.
2.
Tot de gemandateerde bevoegdheid behoort in geen geval het beslissen op bezwaar of
administratief beroep.
Artikel 7
Gevolgen inwerkingtreding en wijziging wet- en regelgeving
Indien het in werking treden van wetten en verordeningen gevolgen heeft voor het bij deze regeling
behorende mandaatregister en deze wetten en verordeningen niet zullen leiden tot een verandering
van de inhoud en de reikwijdte van de in dit register toegekende bevoegdheden, worden de in het
mandaatregister vermelde bevoegdheden in overeenstemming met de in dit artikel bedoelde wetten
en verordeningen geacht te zijn toegekend.
Artikel 8

Intrekking, inwerkingtreding en citeerartikel

De Mandaatregeling gemeente Reusel-De Mierden, eerste en tweede wijziging, vastgesteld op 29
april 2014 wordt ingetrokken.
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Deze regeling en het daarbij behorende mandaatregister (bijlage 1) treedt in werking op 1 juli 2016.
Deze regeling kan worden aangehaald als “mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden
2016.”

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2016 en bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 30 juni
2016.
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris (wnd),
de burgemeester (wnd)

drs. J.H.J. Sanders

drs. H.W.S.M. Nuijten

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Reusel-De Mierden op 14 juni 2016 en
bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 30 juni 2016.

De burgemeester (wnd)

drs. H.W.S.M. Nuijten
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Overzicht van de gebruikte afkortingen
Afkorting

Omschrijving

AH
APV Reusel-De Mierden
Awb
BIZOB
B
C
M

Afdelingshoofd
Algemene plaatselijke verordening Reusel-De Mierden
Algemene wet bestuursrecht
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Burgemeester
College van burgemeester en wethouders
Medewerker: degene die de betreffende werkzaamheden
uitoefent volgens de kerntaken van de afdeling, diens vervanger
en degene die in opdracht van de secretaris of het afdelingshoofd
de betreffende werkzaamheden verricht
Teamcoördinator: de coördinator van het team dat belast is met
de desbetreffende taak
Gemeentelijke Basisadministratie
Intergemeentelijke Sociale Dienst Kempengemeenten
Personeel en Organisatie
Shared Service Centrum
Wet ruimtelijke ordening
Wet maatschappelijke ondersteuning

TC
GBA
ISD De Kempen
P&O
SSC
Wro
Wmo
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Bijlage 1, vastgesteld bij besluit van de burgemeester en het college van de gemeente Reusel-De Mierden op 14 juni 2016
Aangelegenheden die naast het bepaalde in artikel 2 van het mandaatregister (algemene uitzonderingen op het mandaat) blijven
voorbehouden aan het college/burgemeester
Nr.

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

1

Het doen van voorstellen aan de raad

C, B

3

Het vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften en
beleidsregels, voor zover deze niet
door de raad worden vastgesteld

C, B

4

Het nemen van een besluit tot het al
dan niet verlenen van inspraak op
grond van de inspraakverordening

C, B

5

Het nemen van besluiten voor
individuele gevallen en
hardheidsclausules

C, B

6

Het treffen van een schikking

C, B

7

Het nemen van beslissingen op
bezwaarschriften die voor advies in
handen worden gesteld van een
adviescommissie als bedoeld in artikel
7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht

C, B

8

Het indienen/intrekken van een
verzoek om een voorlopige
voorziening, het instellen van
beroep/hoger beroep/beroep in
cassatie bij een gerechtelijke instantie

C, B
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15.02778

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Procesbesluit artikel 160, lid 1, onder
f Gemeentewet wel mandaat

Nr.

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

9

Het nemen van besluiten over
verzoeken om planschade en
nadeelcompensatie

C

10

Het vaststellen van een
subsidieplafond

C

11

Het oninbaar verklaren en afboeken
van een vordering boven € 2.500,-

C

12

Het doen van aangifte volgens artikel
162 Wetboek van Strafvordering

C, B

13

Aanbestedingen
Het nemen van het besluit om af te
wijken van het beleid rondom
aanbestedingsprocedures

C

14

Het aangaan van overeenkomsten
vanaf € 50.000,- voor de verkoop van
bouwterreinen, industrieterreinen en
reststroken. Dit geldt ook voor het
wijzigen of opzeggen.

C

AH/TC

Indien bedrag hoger is dan €
50.000,- en uitvoering volgens
vastgesteld beleid dan wel
mandaat/ondermandaat.

15

Het aangaan van overeenkomsten
vanaf € 50.000,- voor grondaankopen/
ruilovereenkomsten/anterieure
overeenkomsten/,
pachtovereenkomsten/
ingebruikgeving gronden/groenstroken
en reststroken. Dit geldt ook voor het
wijzigen of opzeggen.
Het aangaan van overeenkomsten

C

AH/TC

Indien bedrag hoger is dan €
50.000,- en uitvoering volgens
vastgesteld beleid dan wel
mandaat/ondermandaat.

C

AH/TC
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Tot bedrag van € 2.500,- mandaat

Nr.

17

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

vanaf € 50.000,- voor
huur/ingebruikgeving en overige
overeenkomsten. Dit geldt ook voor
het wijzigen of opzeggen.
Het ondertekenen van
overeenkomsten die het college
aangaat

C, B

AH/TC

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Volmachten staan bij de specifieke
mandaten

18

Het besluit tot het aangaan van
convenanten, intentieverklaringen en
bestuursovereenkomsten

C

19

Het in erfpacht uitgeven, verpachten
(vaste pacht) en het vestigen van
beperkte genotsrechten van
onroerende zaken. Dit geldt ook voor
het wijzigen, verlengen, opzeggen van
de betreffende rechten

C

20

Het besluit tot de oprichting van of de
deelneming in rechtspersonen

C, B

Vooraf de raad inlichten en
gelegenheid geven om te reageren

21

Het afgeven van borgstellingen

C, B

22

Het nemen van besluiten over een
C, B
verzoek tot schadevergoeding (titel 8.4
Awb) voor zover deze verzoeken op
grond van de verzekeringspolis niet
aan de verzekeraar moeten worden
overgedragen
Het vertegenwoordigen van de
B
gemeente bij het verlijden van akten

Vooraf de raad inlichten en
gelegenheid geven om te reageren
Geclaimde schade kleiner of gelijk
€ 5.000,- mandaat AH en
ondermandaat TC/M

23

24

Het ondertekenen van notariële akten

B

9
15.02778

AH/TC

Extern, via een aparte machtiging

Extern, via een aparte machtiging

Nr.

25

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Het vaststellen van regelingen op het
gebied van personeel en organisatie
en het vaststellen van regels over de
ambtelijke organisatie

C
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Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Mandaten aan de afdelingshoofden
Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

26

A

27

A

28
29

A
A

30

A

31

A

32

A

33

A

Bevoegdheid

Het verzenden van
ontvangstbevestigingen van bij de
gemeente ingekomen aanvragen,
zienswijzen, bezwaarschriften,
beroepschriften en overige ingekomen
correspondentie
Het vertegenwoordigen van het
bestuursorgaan bij de behandeling van
bezwaarschriften, beroepschriften,
verzoeken om een voorlopige
voorziening en andere gerechtelijke
procedures
Verdaging geven beschikking
Diversen Algemene wet bestuursrecht
- Opvragen schriftelijke machtiging
- Doorzendplicht en beoordelen
ontvankelijkheid
- Toepassing 3:6 Awb (adviestermijn)
- Toezenden ontwerpbesluit (3:13 en
3:43 Awb)
- Besluiten tot het niet behandelen van
aanvragen (artikel 1:3 en 4:5 Awb)
- Herhaalde aanvraag bij nieuwe feiten
en omstandigheden (artikel 4:6 Awb)
Aanvragen van inlichtingen justitiële
documentatiedienst
Het aanvragen van subsidie voor de
gemeente
Correspondentie rondom werving en
selectie
Tekenen van ontvangst bij aanbieding
van aangetekende stukken,

11
15.02778

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B
C, B

AH
AH

TC/M
TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Rechtbank, Raad van State met
algemene machtiging

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

34

A

35

A

36

A

37

A

38

A

39

A

40

A

41

A

Bevoegdheid

deurwaardersexploten en gerechtelijke
stukken
Het voeren van correspondentie ter
uitvoering van besluiten en de
bekendmaking daarvan van het
college/burgemeester
/portefeuillehouder
Het aanvragen van vergunningen en
ontheffingen bij andere
overheidsinstanties voor zover gelegen
binnen het taakveld van de afdeling
Het nemen van besluiten en het
voeren van correspondentie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur
(inclusief VTH)
Het nemen van besluiten en het
voeren van correspondentie op grond
van de Wet hergebruik van
overheidsinformatie
Het nemen van besluiten en het
voeren van correspondentie op grond
van de Wet bescherming
persoonsgegevens
Het op verzoek van andere
bestuursorganen indienen van
adviezen en zienswijzen
Het indienen van verweerschriften
namens de bestuursorganen voor
bezwaarschriften, beroepschriften,
verzoeken om een voorlopige
voorziening en andere gerechtelijke
procedures
Het indienen/intrekken van een
bezwaarschrift bij een ander
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Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC

Uitzondering belastingen,
heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar

C, B

AH

TC

- Na overleg met
portefeuillehouder

Besluiten meldplicht datalekken,
uitsluitend mandaat aan AH

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

bestuursorgaan

42

A

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

A

Het nemen van besluiten op grond van
paragraaf 4.1.3.2 Algemene wet
bestuursrecht (oa dwangsom bij niet
tijdig beslissen, afwijzen
ingebrekestelling)
Het toekennen van een verbeurde
dwangsom ogv 4:20d Awb (dwangsom
bij positieve beschikking bij niet tijdig
beslissen)
Uitvoering
marktverordening/marktreglement
Het nemen van besluiten in het kader
van bestuursrechtelijke geldschulden
(Algemene wet bestuursrecht) en het
vaststellen van de
betalingsbeschikking en de
voorschotbeschikking
Het nemen van besluiten over een
verzoek tot schadevergoeding (titel 8.4
Awb) voor zover deze verzoeken op
grond van de verzekeringspolis niet
aan de verzekeraar moeten worden
overgedragen
Procesbesluit artikel 160, lid 1, onder f
Gemeentewet
Vaststellen uitgebreide inkoopstrategie

43

A

44

A

45

A

46

A

47

A

48

C

AH

TC

49

A

Vaststellen verkorte inkoopstrategie

C

AH

TC/M
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Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden
- Uitzondering belastingen,
heffingsambtenaar/
invorderingsambtenaar
Toekennen opleggen verbeurde
dwangsom ter kennisname aan
college

Toekennen opleggen verbeurde
dwangsom ter kennisname aan
college

Geclaimde schade groter of gelijk
€ 5.000,- via college

Europese aanbesteding, nationale
aanbesteding of inkooptraject met
andere gemeente, geen mandaat,
college blijft bevoegd

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

50

A

51

A

52

A

53

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Vaststellen programma van eisen

C

AH

TC

Vaststellen verzorgen van (voor)
aankondiging/publicatie van de
aanbesteding
Verzenden nota van inlichtingen
aanbesteding

C

AH

TC/M

C

AH

TC/M

A

Verstrekken van (schriftelijke)
informatie over uitslag gunning

C

AH

TC/M

54

A

Afschrijven van een partij na uitslag
gunning

C

AH

TC/M

55

A

Verzorgen van een publicatie van de
gunning van de opdracht

C

AH

TC/M

56

A

Opstellen van een proces verbaal van
aanbesteding

C

AH

TC/M

57

A

Uitzetten en afhandelen van overige
vragen/correspondentie aanbesteding

C

AH

TC/M

58

A

Vaststellen (voorlopige) gunning

C

AH

TC

Europese aanbesteding of nationale
aanbesteding of inkooptraject
andere gemeente geen mandaat,
college blijft bevoegd
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Mandaat geldt ook voor BIZOB
indien opgenomen in de
inkoopstrategie
Europese aanbesteding of
inkooptraject andere gemeente geen
mandaat, college blijft bevoegd

59

A

AH/TC

AH

TC

60

A

Het aangaan van overeenkomsten met C
betrekking tot leveringen, diensten en
werken. Dit geldt ook voor het wijzigen
of opzeggen.
Het aangaan van overeenkomsten tot C
€ 50.000,- voor de verkoop van

AH/TC

AH

TC
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Met inachtneming financiële
beheersverordening Reusel-De

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

bouwterreinen, industrieterreinen en
reststroken Dit geldt ook voor het
wijzigen of opzeggen.

61

A

62

A

63

A

64

A

65

A

Mierden en
uitgiftebeleid/uitgifteprijzen.

Het aangaan van overeenkomsten tot
€ 50.000,- voor grondaankopen/
ruilovereenkomsten/anterieure
overeenkomsten/pachtovereenkomsten, ingebruikgeving gronden,
groenstroken en reststroken Dit geldt
ook voor het wijzigen of opzeggen.

C

Het aangaan van overeenkomsten tot
€ 50.000,- voor huur/ingebruikgeving
en overige overeenkomsten. Dit geldt
ook voor het wijzigen of opzeggen.
Het aangaan en ondertekenen van
overeenkomsten/offertes/
verplichtingen. Dit geldt ook voor het
wijzigen of opzeggen.
Verlenen van opdracht tot het
uitvoeren van werken en het leveren
van diensten en materialen tot €
20.000,- (raamovereenkomsten). Dit
geldt ook voor het wijzigen of
opzeggen.
Het verlenen van een machtiging tot
het vertegenwoordigen van de
gemeente in een publiekrechtelijke-,
strafrechtelijke- of privaatrechtelijke

C

AH/TC

AH

TC

C

AH/TC

AH

TC

C

M

M

nvt

C,B

M

15
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Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

AH/TC

AH

TC

Indien bedrag hoger is dan €
50.000,- en uitvoering volgens
vastgesteld beleid dan wel
mandaat/ondermandaat
Met inachtneming financiele
beheersverordening Reusel-De
Mierden en
uitgiftebeleid/uitgifteprijzen.
Indien bedrag hoger is dan €
50.000,- en uitvoering volgens
vastgesteld beleid dan wel
mandaat/ondermandaat

Met inachtneming
budgethoudersregeling gemeente
Reusel-De Mierden

Algemene machtiging is beschikbaar

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

66

CAR/UWO

67

CAR/UWO
6a:9
CAR/UWO
15:1e
CAR/UWO
2:1

68
69

70
71

CAR/UWO
2:7, 2:7a
CAR/UWO

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

procedure
Uitvoering geven aan toepasselijke
C
bepalingen CAR/UWO ter zake van:
a. Schadevergoeding (15:1:23)
b. Verhuiskosten (18:1:12)
c. Woonwerkverkeer (18:1:2, 18:1:3,
18:1:6)
d.
Bezoldiging bij ziekte (7:3, 7:4)
Besluiten over opname in het kader
C
van verlof levensloopregeling
Besluiten over nevenwerkzaamheden C
Werving, selectie en aanstelling
personeel en vaststelling van
arbeidsvoorwaarden

Gemandateerd,
machtiging aan

Voor AH mandaat secretaris en voor
secretaris blijft het college bevoegd

secretaris

Voor secretaris blijft het college
bevoegd
Voor AH de secretaris en voor
secretaris het college van B&W
t/m functieschaal 10 en conform
vastgestelde kaders. Vanaf schaal
11 mandaat secretaris. Voor MT
leden beslist het college.

AH
AH

Aanpassing arbeidsduur op verzoek
C
medewerker dan wel gemeente
Toekennen van/besluiten tot:
C
a. bezoldiging personeel (3:3)
b. salarisverhoging (3:4)
c. verlaging salarisschaal (3:5)
d. inpassing in hogere schaal (3:6)
e. functioneringstoelage (3:8)
f. arbeidsmarkttoelage (3:9)
g. waarnemingstoelage (3:10)
h. toelage onregelmatige dienst (3:11)
i. buitendagvenstervergoeding (3:12)
j. toelage beschikbaarheidsdienst
(3:13)
k. inconveniëntentoelage (3:14)
l. garantietoelage (3;15)
m. afbouwtoelage (3:16)
n. vergoeding bhv, ehbo en

AH

15.02778

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

AH

C

16

Ondermandaat
aan

secretaris

Voor de secretaris het college van
B&W

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

interventie (3:17)
o. ambtsjubileum (3:19)
p. beloning uitstekend functioneren
(3:20)
q. reiskostenvergoeding woonwerkverkeer (3:22)
r. overlijdensuitkering (3;23)
s. uitkering bij overlijden agv ongeval
(3:24)
72

CAR/UWO

73

CAR/UWO

74
75

CAR/UWO
4:2 lid 11
CAR/UWO

76

CAR/UWO

Toekennen van/besluiten tot:
a.
overwerkvergoeding (3:18)
b.
reis- en
verblijfkostenvergoeding (3:21)
recht op tegemoetkoming in de kosten
van de zorgverzekering (3:25) en
hoogte tegemoetkoming
zorgverzekering (3:26)
Vaststellen arbeidsduur buiten
dagvenster
Uitvoeren CAR/UWO ter zake van:
a. inwisselen verlof tegen geld (4a:1);
b. aankopen vakantie-uren (4a:2);
c. toestemming gebruik motorvoertuig
(15:1:24)
d. verlenen extra verlof scholing (<18jarigen) (15:1:27)
Uitvoeringsbesluiten over:
a. verlenen vakantie (6:1:1 en 6:2:2)
b. intrekken vakantie (6:2:5)
c. verlenen buitengewoon verlof en
studieverlof (6:4)
d. verlenen vakbondsverlof (6:4:2)
e. kortdurend zorgverlof (6:4:3)

17
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Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Afbouwregeling van toepassing voor
25 jaar gem. jubilea (3:19)

C

C

AH

TC/opzichter
buitendienst

Voor AH de secretaris (3:21) en voor
de secretaris de burgemeester
(3:21)

Uitvoering
P&O

C

AH

C

AH

C

AH

Voor afdelingshoofd de secretaris en
voor secretaris het college van B&W
Binnen vastgestelde kaders
Voor afdelingshoofd de secretaris en
voor secretaris het college van B&W

TC (voor a)

Voor onderdeel a afdelingshoofd de
secretaris en voor secretaris de
burgemeester

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

77

CAR/UWO

78

CAR/UWO

79

A

80

BV/C&C

81

BV/C&C

82

BV/C&C

83

BV/C&C

84

BV/C&C

85

BV/ C&C

Bevoegdheid

f. verlenen betaald ouderschapsverlof
(6:4:5)
Verlenen ontslag personeel
a. ontslag op verzoek (8:1)
b. ontslag AOW leeftijd (8:2)
c. ontslag reorganisatie (8:3)
d. ontslag tijdelijke aanstelling of
tijdelijke urenuitbreiding (8:12)
e. bevoegdheid tot
ontslagverlening (8:15:3)
Vaststellen functieprofiel volgens
functieboek
Het aangaan en ondertekenen van
overeenkomsten ten aanzien van P&O
aangelegenheden
Het oninbaar verklaren en afboeken
van een vordering tot een bedrag van
€ 2.500,-

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

C

AH (voor a, b, d en
e)
Voor c de
secretaris

Voor afdelingshoofd de secretaris en
voor secretaris het college van B&W

C

secretaris

Conform kaders functieboek. Voor
de secretaris het college van B&W
Voor secretaris het college van B&W

secretaris

neen

C

AH

TC/invorderings
ambtenaar

Aanmaning last onder dwangsom

C

AH

Toepassen 63 AWR
(hardheidsclausule)
Besluiten tot het verlenen van uitstel
van betalingen en het treffen van
betalingsregelingen m.u.v.
gemeentelijke belastingen

C

AH

C, B

AH

TC/invorderings
ambtenaar
TC/Heffingsambtenaar
TC/invorderings
ambtenaar/M

Besluitvorming administratief beroep
kwijtschelding belastingen
Het nemen van besluiten over het
opnemen/verstrekken van
geldleningen op de kapitaalmarkt

C

AH

C, B

AH
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C, B

secretaris

Ondermandaat
aan

TC/invorderings
ambtenaar
TC/financieel
(beleids) medewerker/M

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Boven € 2.500 via college

Voorwaarden opgenomen in
Treasurystatuut 2015 en
Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

86

BV/C&C

87

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Het aangaan van kortlopende
geldleningen en
rekeningcourantovereenkomsten

C

AH

TC/M

Voorwaarden opgenomen in
Treasurystatuut 2015 en
Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

BV/C&C

Het openen en sluiten van
bankrekeningen

C

AH

TC/M

88

BV/C&C

Uitvoering van de Wet basisregistraties C
adressen en gebouwen

AH

neen

Voorwaarden opgenomen in
Treasurystatuut 2015 en
Uitvoeringsbesluit Treasury 2015
Mandaat is uitgewerkt in bijlage

89

BV/C&C

Opleggen van een gebiedsontzegging
*)

B

neen

neen

90

BV/C&C

Uitvoering huisverbod *)

B

neen

neen

91

BV/C&C

Uitvoering artikel 444, lid 2 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering *)

B

neen

neen

92

BV/C&C

Ten uitvoerleggen van beschikkingen
B
op grond van artikel 20 van de Wet
bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) *)

neen

neen

93

BV/C&C

C, B

AH

TC/M

94
95

BV/ C&C
BV/C&C

Het beslissen op aanvragen en
ontheffingen ingevolge de APV
Reusel-De Mierden voor zover dit
betrekking heeft op het taakveld van
de afdeling (ontheffingen kamperen bij
de boer)
Besluitvorming Wet veiligheidsregio’s
Uitvoering Archiefwet 1995,
Archiefverordening en Besluit
informatiebeheer

C, B
C

AH
AH/secretaris

TC/M
TC/M
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Mandaat aan ambtenaar regiopolitie
Brabant Zuid-Oost aangewezen als
HulpOvJ
Mandaat aan ambtenaar regiopolitie
Brabant Zuid-Oost aangewezen als
HulpOvJ
Mandaat aan ambtenaar regiopolitie
Brabant Zuid-oost aangewezen als
HulpOvJ
Mandaat aan ambtenaar regiopolitie
Brabant Zuid-oost aangewezen als
HulpOvJ

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

96

BV/C&C

97

BV/C&C

98

BV/C&C

99

BV/C&C

100

BV/C&C

101

BV/C&C

102

BV/C&C

Bevoegdheid

Bezwaarprocedure:
- Ontvangstbevestiging bezwaren en
voeren van algemene correspondentie
- Overslaan bezwaarprocedure
- Opvragen schriftelijke machtiging
- Doorzendplicht en beoordelen
ontvankelijkheid
- opvragen stukken artikel 7:4, lid 4
Awb
Uitvoering wet Bibob
- Vaststellen Bibobvragenformulier
- Voeren van correspondentie met
aanvrager en houder van
vergunning/overige in aanmerking
komende personen en instellingen
Aangifte van rijksbelastingen en
andere heffingen
Het vaststellen van de
verrekeningsbeschikking, beschikking
tot het verlenen van uitstel van betaling
en de beschikking verschuldigde
wettelijke rente m.u.v. belastingen
(vierde tranche Awb)
Het doen van betalingsopdrachten en
automatische incasso’s
Het aangaan, het wijzigen en het
opzeggen van verzekeringen voor alle
- in beheer zijnde gebouwen en andere
accommodaties met inventaris en
apparatuur
- werktuigen en voorwerpen
- alle in beheer zijnde voertuigen
Het nemen van besluiten en het
voeren van correspondentie
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Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

C,B

AH

TC/Secretaris
commissie
bezwaarschrifte
n/M

B

AH

TC/
bibobcoördinator

C

AH

TC/M

C, B

AH

TC/M

C

AH

TC/M

AH

TC/M

C, B

AH/TC

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Per betalingsopdracht 2
handtekeningen

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

103

BV/ID

O&D/ED

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Beheer en verstrekken gegevens Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken

C

AH

TC/M

Overige bevoegdheden liggen bij
afdeling Shared Service Center (zie
Mandaatregeling
Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking Kempengemeenten)

Het beslissen op aanvragen ingevolge
de Wmo
Besluiten op aanvragen
gehandicaptenparkeerkaart
Uitgifte mantelzorgcheques
Alle handelingen ivm het aanvragen,
verstrekken, wijzigen, uitreiken,
inhouden en vermissen van
reisdocumenten
Uitvoering:
- Rijkswet Nederlanderschap
- Kieswet
- Wet op de lijkbezorging
- Richtlijnen voor
geslachtsnaamwijziging
- Rijkswet Nederlanderschap
- Vreemdelingenwet
- Overige documenten waarvan afgifte
aan de burgemeester is voorbehouden
Benoeming buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand
Uitvoering Verordening
leerlingenvervoer

C

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C
B

AH
AH

TC/M
TC/M

C, B

AH

TC/M

C

AH

TC/M

C

AH

TC/M

104
105

O&D/ED

106
107

O&D/ED
O&D/ED

108

O&D/ED

109

O&D/ED

110

O&D/MRO

111

O&D/MRO

Uitvoering Leerplichtwet en
aanverwante regelgeving

C

AH

leerplichtambten Uitzondering: 14, lid 3 Leerplichtwet,
aar
attributie leerplichtambtenaar

112

O&D/MRO

Uitvoering Wet kinderopvang en
aanverwante regelgeving

C

AH

TC/M
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Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

113

O&D/MRO

Uitvoering titel 4.2 Algemene wet
bestuursrecht (subsidies) en
aanverwante regelgeving

C

AH

TC/M

Uitzondering: het vaststellen van een
subsidieplafond

114

O&D/MRO

Uitvoering Wet op het Primair
C
Onderwijs en aanverwante regelgeving

AH

TC/M

115
116

O&D/MRO
O&D/MRO

C,B
C

AH
AH

TC/M
TC/M

117

O&D/MRO

Uitvoering Wet op de Jeugdzorg
Uitvoering Wet maatschappelijke
ondersteuning en aanverwante
regelgeving
Uitvoering sportbeleid

C

AH

TC/M

118

O&D/MRO

Uitvoering Wegenverkeerswet en
overige aanverwante regelgeving

C

AH

TC/M

119

O&D/MRO

Uitvoering pacht en overige
aanverwante regelgeving
(geliberaliseerde pacht)

C

AH

TC/M

120

O&D/MRO

C

AH

TC/M

121
122
123

O&D/MRO
O&D/MRO
O&D/MRO

C
C
C

AH
AH
AH

TC/M
TC/M
TC/M

124

O&D/MRO

C

AH

TC/M

125
126
127

O&D/MRO
O&D/MRO
O&D/MRO

Uitvoering Flora- en faunawet en
overige aanverwante regelgeving.
Uitvoering kermis
Uitvoering Monumentenwet.
Het beslissen op aanvragen en
uitvoering Wet ruimtelijke ordening
Uitvoering Wet geluidhinder. Dit geldt
ook voor het weigeren en het intrekken
Uitvoering Leegstandswet.
Uitvoering Huisvestingswet.
- Opdrachten ten behoeve van de
buitendienst

C
C
C

AH
AH
AH

TC/M
TC/M
TC/M
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Uitzonderingen:
art. 3.6 Wro, lid 1 a en b via college

Maximum rekening € 5.000,00

Nr.

Algemeen/
Afdeling/team

Bevoegdheid

Bevoegd Volmacht
orgaan
aan

- Opdrachtbonnen aan de WvK
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Gemandateerd,
machtiging aan

Ondermandaat
aan

Voorschriften, voorwaarden en
bijzonderheden

Bijlage 2,
Organigram gemeente Reusel-De Mierden

Gemeenteraad

College van B&W

Algemeen directeur/secretaris

Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening

Afdeling Bedrijfsvoering

Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

Concern & Control

Externe Dienstverlening

Interne Dienstverlening

Ruimtelijk Beheer
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BIJLAGE 3
MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING
De Burgemeester van Reusel-De Mierden,
B e s l u i t:
De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de
bevoegdheid te verlenen tot het opleggen van een gebiedsontzegging zoals bedoeld in artikel 2:47b
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), namens hem in mandaat;
Aan dit mandaatbesluit worden de volgende voorwaarden verbonden:
1.
Het mandaat wordt verleend en uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in artikel
2:47b APV en met inachtneming van de in bijlage 1 opgenomen gebruiksinstructie;
e
2.
De Hulp Officier van Justitie zal op de 1 maandag na het in mandaat genomen besluit tot
het opleggen van een gebiedsontzegging, alle stukken die betrekking hebben op het
besluit, toezenden aan de burgemeester
3.
Een persoon krijgt slechts een gebiedsontzegging voor het aangewezen gebied;
4.
In de bekendmaking van de gebiedsontzegging wordt duidelijk aangegeven welk gebied het
betreft en voor welk tijdvak de ontzegging geldt;
5.
In de bekendmaking moet duidelijk en eenduidig vermeld worden met welke wettelijke
bepalingen de persoon in strijd heeft gehandeld, wat heeft geleid tot het opleggen van de
gebiedsontzegging.
6.
De gebiedsontzegging wordt zo spoedig als mogelijk na het geconstateerde feit uitgereikt
aan de persoon. Indien dit niet mogelijk is, dan kan dit alsnog gebeuren binnen twee weken
na het betreffende feit.
7.
Een gebiedsontzegging kan uitsluitend worden gegeven bij de volgende geconstateerde
feiten en voor de daarbij vermelde duur.
Duur eerste ontzegging maximaal zeven dagen:
Baldadigheid (artikel 424 Wetboek van Strafrecht)
Orde verstoren in inrichting (artikel 2:33 Algemene Plaatselijke Verordening)
Niet voldoen aan bevel of vordering (art. 184 Wetboek van Strafrecht)
Openbare dronkenschap (artikel 453 Wetboek van Strafrecht)
Dronken de orde verstoren (artikel 426 Wetboek van Strafrecht)
Deelnemen aan vechtpartijen (artikel 306 Wetboek van Strafrecht)
Vechten op de openbare weg (artikel 2:50a Algemene Plaatselijke Verordening)
Alcoholmisbruik op de openbare weg (artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening)
Lokaalvredebreuk (artikel 138 Wetboek van Strafrecht)
Belediging ambtenaar in functie (artikel 267 Wetboek van Strafrecht)
Duur eerste ontzegging maximaal veertien dagen
Vernieling en vandalisme (artikel 350 Wetboek van Strafrecht)
Openlijke geweldpleging (artikel 141 Wetboek van Strafrecht)
Wederspannigheid (artikel 180 Wetboek van Strafrecht)
Bedreiging (artikel 285 Wetboek van Strafrecht)
Mishandeling (300 Wetboek van Strafrecht)
Mishandeling (302 Wetboek van Strafrecht)
Wapenbezit (Wet wapens en munitie)
Overtreding van artikel 2 en 3 van de Opiumwet
Straatprostitutie (artikel 3:9 Algemene Plaatselijke Verordening)
Duur tweede ontzegging e.v. maximaal twaalf weken
Overtreding van een opgelegde gebiedsontzegging
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8.

9.

10.

De processen-verbaal en mutaties voor deze feiten liggen ten grondslag aan de
gebiedsontzegging omdat hieruit kan worden geconcludeerd dat de openbare orde en
veiligheid in het betreffende gebied in het geding was door de aanwezigheid van de pleger.
Het is niet doorslaggevend of de strafbare feiten op straat plaatsvinden, maar er moet wel
een relatie met de openbare orde en veiligheid zijn. Strafbare feiten kunnen zich ook
afspelen in een voor publiek toegankelijke inrichting of een winkel.
Het besluit tot het uitreiken van een gebiedsontzegging bevat de volgende ondertekening:
“De burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, namens deze de Hulp Officier van
Justitie (naam)”.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014

Aldus vastgesteld op 17 december 2013
Bekend gemaakt op 20 december 2013

De burgemeester van Reusel-De Mierden,

15.02778

Pagina 26

BIJLAGE 4
MANDAATBESLUIT TIJDELIJKE UITHUISPLAATSING GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN
De burgmeester van Reusel-De Mierden,
Gelet op artikel 10:4, 10:5 en 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 eerste lid Wet
tijdelijk huisverbod.
besluit:
I.

Ondertekeningmandaat te verlenen aan de politieambtenaren die werkzaam zijn bij de
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en die de functie vervullen van hulpofficier van justitie belast
met de uitvoering van een huisverbod als bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod;

II.

De hulpofficier van justitie belast is met de uitvoering van een huisverbod te machtigen de
volgende handelingen te verrichten:
a.
ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, voordat wordt
besloten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met
Bureau Jeugdzorg (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 derde lid Wet tijdelijk huisverbod);
b.
in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift
gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te
plaatsen persoon (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 zevende lid Wet tijdelijk
huisverbod);
c.
het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven aan de
huisgenoten van de uithuis geplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of
hulpverlening of Bureau Jeugdzorg bij kindermishandeling of een vermoeden
daarvan (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 achtste lid Wet tijdelijk huisverbod);
d.
het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuis geplaatste nadat
hij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de
behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank
(artikel 3 eerste lid jo. artikel 5 eerste lid Wet tijdelijk huisverbod).

III.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, en werkt in voorkomende
gevallen terug tot 1 januari 2009.

IV.

Op 6 november 2008 is door het Regionaal College van de politieregio Brabant Zuid-Oost
met instemming van de regio B ingestemd met het Mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing
gemeente Reusel-De Mierden.

Besloten door de burgemeester van Reusel-De Mierden op 16 december 2008 en bekendgemaakt
op 19 december 2008

De burgemeester van Reusel-De Mierden
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BIJLAGE 5
MANDAATBESLUIT WET BIJZONDERE OPNEMINGEN IN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN
EN VERTEGENWOORDIGING HUISUITZETTING
De burgemeester van Reusel-De Mierden,
Gelet op artikel 10:4, 10:5 en 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 444, lid 2
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 20 van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
B e s l u i t:
De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de
bevoegdheid te verlenen
I. Zich te doen vertegenwoordigen indien een beroep wordt gedaan op artikel 444, lid 2, Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering
II. De tenuitvoerlegging van beschikkingen als bedoeld in artikel 20 BOPZ

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Op grond van artikel 444 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet een
deurwaarder, in de in dat artikel genoemde omstandigheden, bij een huisuitzetting zich vervoegen
bij de burgemeester in wiens tegenwoordigheid de opening van deuren zal plaatsvinden. De B kan
zich doen vertegenwoordigen door een ambtenaar van politie die tevens hulpofficier van justitie is.
Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
Op grond van artikel 20 BOPZ lid 1 kan de B bij beschikking last geven dat een persoon die zich in
zijn gemeente bevindt, gedurende een bepaalde periode in bewaring wordt gesteld.
Het ten uitvoerleggen van een krachtens het eerste lid gegeven beschikking draagt de B op aan
een of meer ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van een politietaak, die zich voorzien van
de bijstand van een of meer personen met kennis van de zorg van personen die gestoord zijn in
hun geestvermogens.
Besloten door de burgemeester van Reusel-De Mierden op 14 december 2010 en bekendgemaakt
op 17 december 2010.

De burgemeester van Reusel-De Mierden
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Bijlage 6
Mandaat beschermd wonen
Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Reusel-De
Mierden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,
in aanmerking genomen dat
-de gemeente Eindhoven centrumgemeente is voor de voorziening Beschermd Wonen in de regio
bestaande uit de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, HeezeLeende, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre en daartoe van de rijksoverheid de financiële middelen bestemd voor de regio ontvangt;
-op portefeuillehoudersniveau eerder is afgesproken dat de gemeente Eindhoven als
centrumgemeente de inkoop van de voorziening Beschermd Wonen voor de regio op zich zou
nemen;
- de gemeente Eindhoven daartoe een bestuurlijke aanbesteding heeft gehouden;
besluiten:
gelet op artikel 160, eerste lid respectievelijk artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
1.
Opdracht te geven aan de gemeente Eindhoven om mede namens de gemeente Reusel-De
Mierden
-overeenkomsten aan te gaan met zorgaanbieders die in het kader van de aanbesteding, zoals die
ten behoeve van adequaat aanbod van de voorziening Beschermd Wonen gehouden is, daarvoor in
aanmerking komen, alsmede het contractbeheer in dit verband;
Mandaat te verlenen aan het college van Eindhoven tot
-het bepalen van de toegang tot en het beslissen op aanvragen voor de maatwerkvoorziening
beschermd wonen en
-het afhandelen van bezwaar, verzoeken om voorlopige voorziening en het instellen van dan wel
verweren bij beroep en hoger beroep betreffende de maatwerkvoorziening beschermd wonen,
waarbij het verlenen van ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is toegestaan.
-het college van Eindhoven te machtigen personen aan te wijzen die het college van de gemeente
Reusel-De Mierden vertegenwoordigen in rechte bij de behandeling van verzoeken om voorlopige
voorziening, beroep en hoger beroep betreffende de maatwerkvoorziening beschermd wonen,
-het college van Eindhoven zendt een afschrift van beslissingen op bezwaar, beroep en hoger
beroep aan de gemeente Reusel-De Mierden.
2.
Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie i
door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem
aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te
ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Reusel-De Mierden.
3.
De burgemeester van Eindhoven of het daartoe door hem gemachtigd collegelid of de daartoe
gemachtigde medewerker verstrekt aan de burgemeester van Reusel-De Mierden of het daartoe
door hem gemachtigd collegelid of de daartoe gemachtigde medewerker een overzicht van de door
hem mede namens de gemeente Reusel-De Mierden ondertekende overeenkomsten.
Aldus besloten te Reusel-De Mierden,
Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden in haar vergadering van 30
juni 2015
Dit besluit is bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking op 10 oktober 2015
de secretaris (wnd)
de burgemeester
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BIJLAGE 7
De Burgemeester van Reusel-De Mierden
verleent
Gelet op artikel 7, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s
aan:
de directeur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost mandaat om in een spoedeisende situatie¹,
waarbij het bij herhaling niet lukt vooraf toestemming te vragen aan de B, het systeem NL-Alert
binnen (een deel) van de gemeente in werking te stellen
en staat toe dat:
de directeur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ondermandaat verleent aan oerationele
functionarissen in de rampenbestrijding voor het in werking (doen) stellen van NL-Alert. Deze
funtionarissen zijn:
1.
2.
3.
4.

Officier van Dienst Brandweer
Hoofdofficier van Dienst Brandweer
Leider Commando Plaats Incident (CoPI)
Regionaal Operationeel Leider (ROL)

Indien de directeur of een van de operationele functionarissen, aan wie ondermandaat wordt
verleend besluit tot het activeren van het system NL-Alert, doet deze daarvan zo spoeding mogelijk
mededeling aan de B met vermelding van datum en tijdstip van diens onbereikbaarheid.
Besloten op 19 maart 2013
Bekendgemaakt in D’n Uitkijk op 29 maart 2013
Inwerkingtreding 30 maart 2013
De Burgemeester van Reusel-De Mierden
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Bijlage 8

MANDAAT WSNP-VERKLARING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden,
handelend krachtens artikel 285 van Titel lll Faillissementswet inzake de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen,

BESLUIT

Het hoofd van de kredietbank West-Brabant het mandaat, zulks tot wederopzegging, te verlenen tot
afgifte van de verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1, sub f, van titel lll van de Faillissementswet
inzake de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
Dit besluit tot mandatering treedt in werking op 27 mei 2013 en werkt terug tot 1 januari 2013.
Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Reusel-De Mierden d.d. 14 mei 2013.
Publicatie in D’n Uitkijk van 24 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Reusel - De Mierden,
de secretaris,
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BIJLAGE 9
CATEGORIEENLIJST VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK
Nummer 2012-

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden,
gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 25 oktober 2012;
gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht;
gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel
6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

besluit:
1. De volgende categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor
planologisch strijdig gebruik (verder: categorieënlijst) vast te stellen;
A. Stedelijk gebied
Op gronden in de bebouwde kom, niet behorend tot een bedrijventerrein, met een
bestemming gericht op intensieve bebouwing, zoals woondoeleinden,
detailhandelsdoeleinden, kantoordoeleinden, zakelijke dienstverleningsdoeleinden,
maatschappelijk doeleinden, zorgdoeleinden, bedrijfsdoeleinden, recreatieve doeleinden,
sportdoeleinden, verkeersdoeleinden of groenvoorziening, mogen in afwijking van het
bestemmingsplan de volgende projecten worden gerealiseerd, mits deze naar aard en
omvang passen binnen de ruimtelijke (stedenbouwkundige en functionele) uitgangspunten
van het bestemmingsplan en de aard, schaal en functie van de kern:
1. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot
een hoogte van maximaal 15 meter. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van
20 meter toegestaan;
2. Het realiseren van een of meerdere woningen, met inbegrip van bijgebouwen, mits
passend binnen de indicatie van de toename van de woningvoorraad per
gemeente, die periodiek door de provincie Noord-Brabant wordt vastgesteld op
basis van een actualisering van haar bevolkings- en woningbehoefteprognose, en
passend binnen de afspraken die hierover zijn gemaakt in het regionaal
planningsoverleg;
3. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van een
detailhandel-, kantoor of zakelijke dienstverleningfunctie;
4. Het uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijk
voorziening;
5. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een zorgvoorziening;
6. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een
bedrijf behorend tot milieucategorie 1 of 2;
7. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van recreatieve
en sportvoorzieningen;
8. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk ten behoeve van openbare
nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het wegverkeer;
9. De aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;
10. Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van
bouwen.
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B. Bedrijventerreinen
Op gronden gelegen binnen een bedrijventerrein met een bestemming gericht op
bedrijfsdoeleinden, verkeersdoeleinden of groenvoorziening mogen in afwijking van
bestemmingsplannen de volgende projecten worden gerealiseerd, mits deze naar aard en
omvang passen binnen de ruimtelijke (stedenbouwkundige en functionele) uitgangspunten
van het bestemmingsplan en de aard, schaal en functie van de (directe) omgeving:
1. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot
een hoogte van maximaal 15 meter. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van
20 meter toegestaan;
2. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een
bedrijf behorend tot milieucategorie 2 of hoger;
3. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk ten behoeve van openbare
nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het wegverkeer;
4. De aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;
5. Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van
bouwen.
C. Buitengebied
Op gronden in buitengebied met een bestemming gericht op intensieve bebouwing, zoals
woondoeleinden, (agrarische) bedrijfsdoeleinden, detailhandelsdoeleinden,
kantoordoeleinden, zakelijke dienstverleningsdoeleinden, maatschappelijk doeleinden,
zorgdoeleinden, recreatieve doeleinden, sportdoeleinden, verkeersdoeleinden of
groenvoorziening, mogen in afwijking van het bestemmingsplan de volgende projecten
worden gerealiseerd, mits deze naar aard en omvang passen binnen de ruimtelijke
(stedenbouwkundige en functionele) uitgangspunten van het bestemmingsplan en de aard,
schaal en functie van het buitengebied:
1. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot
een hoogte van maximaal 15 meter. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van
20 meter toegestaan;
2. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een
bedrijf behorend tot milieucategorie 1 of 2;
3. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van recreatieve
en sportvoorzieningen;
4. Het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk ten behoeve van
openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het
wegverkeer;
5. De aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;
6. Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van
bouwen.
D. Overig
1. Als tegen een afgegeven ontwerp vvgb en ontwerp omgevingsvergunning geen
zienswijzen worden ingediend, wordt de ontwerp vvgb zonder uw tussenkomst
omgezet in een definitieve vvgb.
2. De begrippenlijst in bijlage 3 behorende bij de categorieënlijst onderdeel uit te laten maken
van de categorieënlijst;
3. De categorieënlijst van toepassing te verklaren op aanvragen om omgevingsvergunning die
zijn ingediend na bekendmaking van de categorieënlijst;
4. De categorieënlijst van 21 september 2010 in te trekken voor aanvragen om
omgevingsvergunning die zijn ingediend na bekendmaking van de gewijzigde
categorieënlijst.
Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2012.
Datum publicatie D’n Uitkijk 4 januari 2013
De raad voornoemd,
de griffier
15.02778
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Begrippenlijst behorende bij categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik d.d. 18 december 2012
1. Stedelijk gebied
Gronden in de bebouwde kom, niet behorend tot een bedrijventerrein, met een bestemming
gericht op intensieve bebouwing.
2. Bedrijventerreinen
Terreinen in gebruik voor een economische functie als hoofdfunctie en waar een
economische activiteit kan worden uitgeoefend.
3. Bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij
direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond, niet zijnde een gebouw.
4. Gebouw
Elke bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
5. Woondoeleinden
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één of meer
personen.
6. Detailhandelsdoeleinden
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
7. Kantoordoeleinden
Een kantoor met (zoals bank, postkantoor, reisbureau, uitzendbureau) of zonder (zoals
assurantiën en verzekeringen) een publieksaantrekkende hoofdfunctie.
8. Zakelijke dienstverleningsdoeleinden
Het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden.
9. Maatschappelijk doeleinden
Educatieve, (sociaal-)medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen
en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.
10. Zorgdoeleinden
Bebouwing bestaande uit woningen in combinatie met maatschappelijke en
algemene voorzieningen in hoofdzaak ten behoeve van de bewoners van deze woningen,
zoals voorzieningen in het kader van de gezondheidszorg, kleinschalige detailhandel,
publiekverzorgende ambachten en dienstverlening.
11. Bedrijfsdoeleinden
Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen,
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig
verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.
12. Recreatieve doeleinden
Voorzieningen en activiteiten ten behoeve van het ondernemen van activiteiten voor diens
plezier.
13. Sportdoeleinden
Voorzieningen en activiteiten ten behoeve van sport en sportieve recreatie.
14. Verkeersdoeleinden
Voorzieningen voor straten, voet- en rijwielpaden, speelvoorzieningen,
waterhuishoudkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen.
15. Groenvoorziening
Voorzieningen ten behoeve van structureel groen. Bij structureel groen behoren tevens
paden voor langzaam verkeer, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, geluidwerende
voorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
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BIJLAGE 10
DELEGATIEBESLUIT AANWIJZEN EENMALIGE TROUWLOCATIES

Nummer 09-009
De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders 3 februari 2009
nummer 09-028;
gezien artikel 156 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Vast te stellen de navolgende beleidsregels voor het aanwijzen van eenmalige trouwlocaties:
. Er wordt getoetst of de openbare orde en veiligheid in het geding is;
. Het openbaarheidbeginsel dient gewaarborgd te zijn;
. Het college toetst of er voldaan wordt aan alle landelijke wettelijke regelgeving.
2. De bevoegdheid tot het aanwijzen van eenmalige trouwlocaties en het stellen van aanvullende
nadere voorwaarden te delegeren aan het College van Burgemeester en Wethouders.
3. Deze beleidsregels en het delegatiebesluit bekend te maken in “D’n Uitkijk” en in werking te laten
treden de dag na de bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2009.
Bekendgemaakt in D’n Uitkijk op 13 maart 2009
De raad voornoemd,
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BIJLAGE 11
ATTRIBUTIE (BELASTINGEN EN ARTIKEL 14, lid 3 LEERPLICHTWET)
Belastingen
De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet
invordering rijksbelastingen zijn gemaakt ten behoeve van rijksbelastingen. De Gemeentewet
bepaalt in artikel 231 dat bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen de hiervoor
genoemde wetten van toepassing zijn. De rijkswetten vermelden uitsluitend rijksfunctionarissen.
Artikel 231 Gemeentewet regelt wie bepaalde bevoegdheden voor de gemeentelijke belastingen
uitoefent. Dit betreft de ‘gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen’
(heffingsambtenaar) en de ‘gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen’ (invorderingsambtenaar). Onder ‘heffing’ kan worden gerangschikt het opleggen van
aanslagen, het afdoen van bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures.
Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan. Deze ambtenaar ontleent
zijn bevoegdheid rechtstreeks aan de wet (attributie), maar oefent zijn heffingsbevoegdheden uit
onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van het college. Deze ambtenaar kan bevoegdheden aan
een ander mandateren.
Heffingsambtenaar

Ingangsdatum
besluit
11 augustus
2012

Bekendgemaakt

Plaatsvervanger
Afdelingshoofd
bedrijfsvoering

11 augustus
2012

10 augustus
2012

Medewerker
planning & control

11 augustus
2012

10 augustus
2012

Financieel
beleidsmedewerker
(F. Schellekens)

Invorderingsambtenaar
E. van Loon-Veroude

10 augustus
2012

Ingangsdatum
besluit
1 augustus
2015

Bekendgemaakt

1 augustus
2015

24 juli 2015

24 juli 2015

Plaatsvervanger
C. Smits

Artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet
Artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet bevat ook een attributiebevoegdheid voor de
leerplichtambtenaar.
Leerplichtambtenaar,
artikel 14, lid 3
Leerplichtwet

Ingangsdatum
besluit

Bekendgemaakt

K. Soontiens

21 april 1998

mei 1998
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BIJLAGE 12
MANDATEN HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR
Mandaat heffen en innen leges.
De heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden besluiten
dat genoemde functionarissen zijn bevoegd namens hen op te treden bij het vaststellen van het
verschuldigde legesbedrag (mandaat heffingsambtenaar) en het uitvoering van de invordering in
eerste aanleg (invorderingsambtenaar).
Omschrijving
Titel 1 Tarieventabel, Algemene dienstverlening
H 1 Burgerlijke stand
H 2 Reisdocumenten
H 3 Rijbewijzen
H 4 Verstrekkingen GBA
H 5 Vertrekkingen Kiezersregister
H 6 Verstrekkingen ogv Wet bescherming
persoonsgegevens
H 7 Bestuursstukken
H 8 Vastgoedinformatie
H 9 Overige publiekszaken
H 10 Gemeentearchief
H 17 Kinderopvang
H 11 Huisvestingswet
H 12 Leegstandswet
H 14 Marktstandplaatsen
H 18 Telecommunicatie
H 19 Verkeer en vervoer
H 20 Diversen
Titel 2 Tarieventabel
H 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1, 2.8.1.1 en 2.8.1.2
H 11 Persoonsgebonden beschikking en in deze titel niet
benoemde beschikking

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

Omschrijving
Verordening afvalstoffenheffing
Leges milieustraat

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat
aan

Heffingsambtenaar/
invorderingambtenaar

TC/M

Heffingsambtenaar/
invorderingambtenaar

TC

Heffingsambtenaar/
invorderingambtenaar

TC/M

Bevoegd
bestuursorgaan

Mandaat aan

Heffingsambtenaar/
invorderingambtenaar

Beheerder milieustraat Bladel
Ondermandaat aan
medewerkers milieustraat is
mogelijk

15.02778

Pagina 37

Besloten op 14 juni 2016.
Dit mandaat treedt in werking op 1 juli 2016.
Bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 30 juni 2016.

De heffingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden
G.A.A. Schellekens

De invorderingsambtenaar van de gemeente Reusel-De Mierden
E. van Loon-Veroude
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BIJLAGE 13
ONBEZOLDIGD GEMEENTE AMBTENAAR EN AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGEN

Voor belastingen en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn onbezoldigde
gemeenteambtenaren aangewezen. Volgens de Gemeentewet kunnen alleen
gemeenteambtenaren voor genoemde functies aangewezen worden. Om die reden dienen de
betreffende personen eerst aangesteld te worden als onbezoldigd ambtenaar.
Het bureau Cannock Chase Public is belast met de uitvoering van deurwaarderswerkzaamheden
voor de invordering van de gemeentelijke belastingen. Om de deurwaarderswerkzaamheden op
een juridisch correcte manier te kunnen blijven uitvoeren, zijn de deurwaarders van dit bureau door
het college van B en wethouders aangesteld als onbezoldigd ambtenaar. Het college heeft aan een
aantal van deze medewerkers de bevoegdheid verleend van ambtenaar belast met de invordering
van gemeentelijke heffingen.
Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) is degene die namens de gemeente
huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert. De (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand, die als zodanig optreedt, is ook door het college aangesteld als onbezoldigd
gemeente ambtenaar.
Alle onbezoldigde gemeenteambtenaren die conform artikel 231 van de Gemeentewet zijn belast
met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen worden voor de toepassing van de
CAR-UWO niet als ambtenaar beschouwd.

Onbezoldigd
gemeenteambtenaar

Ingangsdatum
besluit

(Buitengewoon)
ambtenaar burgerlijke
stand
A. van den Berk
C. Jansen
A. Floren-van Limpt

18 maart 1997
1 april 2000
25 februari 2003

N.P.W. Leijen-van der
Heijden

13 maart 2012

F.A.J.M. Wouters
G.J. Schoormansvan Lieshout
A. Laureijs
T. van Kemenade
M. Wouters

1 maart 2013
17 februari 2015
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GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN
Burgemeester en Wethouders van Reusel-De Mierden;
gelet op artikel 231 lid 2, sub e, van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR - UWO
besluiten:

I.

II.

III.

Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar
en aanwijzigingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1
juli 2016.
Met ingang van 1 juli 2016 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar van
de gemeentelijke belastingen aan te wijzen als belastingdeurwaarder
de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam
Cannock Chase) genoemd op bijgaande lijst.
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het
gemeenteblad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van 14 juni 2016
Bekendgemaakt in het gemeenteblad van 30 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris (wnd),

de burgemeester (wnd),

drs. J.H.J. Sanders

drs. H.W.S.M. Nuijten
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Deurwaarders Cannock Chase Public (1 december 2015)
- Hendrik Willem Auener, Geboortedatum 9-03-1981, Geboorteplaats: Zeist
- Catharina Maria Bakker, Geboortedatum 08-04-1977, Geboorteplaats: Alkmaar
- Barry ter Bekke, Geboortedatum 15-04-1973, Geboorteplaats: Hengelo
- Henry Antonius van den Berg, Geboortedatum 01-07-1960, Geboorteplaats: Zutphen
- Melissa Johanna Blankenstein, Geboortedatum 12-04-1984, Geboorteplaats: Den Haag
- Ricardo Bravo Garcia, Geboortedatum 21-11-1988, Geboorteplaats Utrecht
- Paul den Boer, Geboortedatum 15-07-1961, Geboorteplaats: Rotterdam
- Frederik Hendrik Boerman, Geboortedatum 6-11-1982, Geboorteplaats: Ommen
- Paul Gerardus Wilhelmus Bosz, Geboortedatum 03-02-1966, Geboorteplaats: Apeldoorn
- Robert Peter Brouwer, Geboortedatum 23-04-1951, Geboorteplaats: Amsterdam
- Remco Peter Brouwer, Geboortedatum 01-09-1974, Geboorteplaats: Dordrecht
- Devlin Orville Buitenman, Geboortedatum 27-03-1985, Geboorteplaats: Groningen
- Johannes Wilhelmus Anthonius Dam, Geboortedatum 20-1-1958, Geboorteplaats: Velsen
- Wilhelm Gerrit Dalenoord, Geboortedatum 09-01-1953, Geboorteplaats: Enschede
- Gerardus Everinus Hendrik Demeijer, Geboortedatum 23-08-1958, Geboorteplaats: Vlaardingen
- Petrus Johannes Diederik, Geboortedatum 20-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam
- Youri van Dongen, Geboortedatum 21-05-1978, Geboorteplaats: s-Hertogenbosch
- Theodorus Adrianus Leonardus Catharina van Eert, Geboortedatum 20-07-1959, Geboorteplaats:
Geldrop
- Marcel Cornelis Maria Elands, Geboortedatum 11-11-1960, Geboorteplaats: Goirle
- Johannes Maria Elling, Geboortedatum 24-11-1952, Geboorteplaats: Tilburg
- Folkert Winrik Elsinga, Geboortedatum 26-07-1984, Geboorteplaats: Sneek
- Jeroen Michiel Esseboom, Geboortedatum 20-04-1973, Geboorteplaats: Rotterdam
- Wilhelmus Johannes Theodorus van Gellecum, Geboortedatum 5-3-1955, Geboorteplaats: Huissen
- Johannes Gerritsen, Geboortedatum 25-11-1968, Geboorteplaats: Ede
- David Daniël Pieter Geukers, Geboortedatum 28-07-1976, Geboorteplaats: Haarlem
- Elizabeth Maria van Golden, Geboortedatum: 03-07-1968, Geboorteplaats: Rotterdam
- Gijsbertus Johannes van Gorkum, Geboortedatum 20-11-1954, Geboorteplaats: Rotterdam
- Rene van de Graaf, Geboortedatum 29-8-1962, Geboorteplaats: Rotterdam
- Ronald Hagenaars, Geboortedatum 06-10-1959, Geboorteplaats: Rotterdam
- Niek Heersink, Geboortedatum 18-8-1980, Geboorteplaats: Arnhem
- Bernadette Hendrika Wilhelmina Heesakkers, Geboortedatum 30-05-1978, Geboorteplaats: Tegelen
- Jan Heida, Geboortedatum 9-6-1961, Geboorteplaats: Dokkum
- Edwin Leonardus Theodorus Johannes Heyes, Geboortedatum 15-2-1981, Geboorteplaats: Druten
- Christiaan Johan Uulke Hoogeveen, Geboortedatum 01-05-1969, Geboorteplaats: Ede
- Charles Jacobs, Geboortedatum 28-03-1962, Geboorteplaats: Den Helder
- Jojachin Paulus Jansen, Geboortedatum 13-11-1980, Geboorteplaats: Voorburg
- Cornelia Theresia Liselotte Jongmans, Geboortedatum 05-01-1986, Geboorteplaats: Roosendaal en
Nispen
- Anna Josepha Petronella de Kock-De Weert, Geboortedatum 27-03-1976, Geboorteplaats: Steenbergen
- Ilona Maria Kortekaas, Geboortedatum 03-09-1978, Geboorteplaats: Voorhout
- Yvo Cornelis Maria van Korven, Geboortedatum 21-01-1973, Geboorteplaats: Tilburg
- Gerrit Klop, Geboortedatum 22-12-1957, Geboorteplaats: Gorinchem
- Hans Kopmels, Geboortedatum 30-11-1978, Geboorteplaats: Heerenveen
- Edgar Charles Lakens, Geboortedatum 03-03-1983, Geboorteplaats: Rotterdam
- Jack van Leeuwen, Geboortedatum 3-8-1967, Geboorteplaats: Utrecht
- Antonius Hendrikus Hermanus Leferink, Geboortedatum 06-10-1962, Geboorteplaats: Hengelo
- Henricus Cornelis Wilhelmus Ligtenberg, Geboortedatum 02-09-1958, Geboorteplaats: Tilburg
- Mike van Lingen, Geboortedatum 18-06-1971, Geboorteplaats: Rotterdam
- Dennis Lourens, Geboortedatum 18-4-1987, Geboorteplaats: Zutphen
- Ronald Maaskant, Geboortedatum 26-9-1952, Geboorteplaats: Oostzaan
- Sanne Maria Catherina van Meggelen, Geboortedatum 10-11-1987, Geboorteplaats: Terheijden
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- Yolanda Mulder, Geboortedatum 07-02-1955, Geboorteplaats: Haarlemmermeer
- Klaaske Anne Leike Mutsaers, Geboortedatum 10-7-1980, Geboorteplaats: Oirschot
- Arnoldus Gerardus Nas, Geboortedatum 05-07-1954, Geboorteplaats: Nijmegen
- Martijn Arjan Oostendorp, Geboortedatum 13-06-1984, Geboorteplaats: Leiden
- Antonius Johannes van Os, Geboortedatum 21-08-1956, Geboorteplaats: Veldhoven
- Martijn Pieter Pieters, Geboortedatum 15-03-1968, Geboorteplaats: Tilburg
- Joannes Adrianus Raven, Geboortedatum 22-10-1957, Geboorteplaats: Amsterdam
- Ronald Rene Roelofsen, Geboortedatum 19-9-1962, Geboorteplaats: Den Haag
- Johannes Cornelius Maria Ruis, Geboortedatum 07-07-1966, Geboorteplaats: Dongen
- Jennifer Cornelia Marcella Seegers, Geboortedatum 22-12-1986, Geboorteplaats: Den Haag
- Edwin Cornelis Fransiscus Johannes Speekenbrink, Geboortedatum 23-5-1977, Geboorteplaats: Roosendaal
en Nispen
- Pieter Clemens van der Spek, Geboortedatum 8-2-1985, Geboorteplaats: Voorburg
- Wolter Speksnijder, Geboortedatum 22-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam
- Teunis Martinus Stam, Geboortedatum 29-10-1961, Geboorteplaats: Dordrecht
- Erwin Wilhelmus Petrus Stevens, Geboortedatum 26-12-1978, Geboorteplaats: Grave
- Alex Teerling, Geboortedatum 10-4-1983, Geboorteplaats: Stadskanaal
- Petrus Franciscus Wilhelmus Johannes Theunissen, Geboortedatum 17-11-1955, Geboorteplaats:
Rotterdam
- Cornelis Jacobus Tramper, Geboortedatum 07-05-1955, Geboorteplaats: Krabbendijke
- Jasper George van Urk, Geboortedatum 18-11-1975, Geboorteplaats: Den Haag
- Jason van Veen, Geboortedatum 30-08-1989, Geboorteplaats: Utrecht
- Joseph Louis Marie Vercoulen, Geboortedatum 10-05-1957, Geboorteplaats: Helden
- Roy Verlaek, Geboortedatum 28-11-1976, Geboorteplaats: Tegelen
- Jacob Gerrit Verwoert, Geboortedatum 21-4-1949, Geboorteplaats: Opheusden
- Cornelis de Visser, Geboortedatum 27-04-1955, Geboorteplaats: Anna-Paulowna
- Frederik Herman Vos, Geboortedatum 23-11-1965, Geboorteplaats: Delft
- Ronald de Vries, Geboortedatum 01-11-1978, Geboorteplaats: Delft
- Cornelis Vrolijk, Geboortedatum 02-09-1976, Geboorteplaats: Den Haag
- Franciscus Johannes Marie van Vuuren, Geboortedatum 02-06-1958, Geboorteplaats: Rijswijk
- Alex Wijdekop, Geboortedatum 27-3-1964, Geboorteplaats: Amsterdam
- Daniël Yügnük, Geboortedatum 23-06-1967, Geboorteplaats: Velsen
- Willem Pieter van Zoest, Geboortedatum 27-12-1961, Geboorteplaats: Enschede
- Rudmer Arjen Zondervan, Geboortedatum 28-4-1963, Geboorteplaats: Sneek
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Bijlage 14
Ondermandaatbesluit gemeentesecretaris en afdelingshoofden 2016

Besluit van de gemeentesecretaris (wnd), afdelingshoofden (wnd) van de afdeling Ontwikkeling en
Dienstverlening en de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Reusel-De Mierden voor het
verlenen van ondermandaat aan de teamcoördinatoren en de medewerkers,
De heer J. Sanders, waarnemend gemeentesecretaris, mevrouw N. Villevoye waarnemend
afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening en mevrouw T. Thijs waarnemend
afdelingshoofd van de afdeling Bedrijfsvoering,
Gelet op het mandaat en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016 zoals vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Reusel-De Mierden en het
vastgestelde organisatiebesluit Reusel-De Mierden,
Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van het
mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016

Besluiten:
Vast te stellen het ondermandaatbesluit gemeentesecretaris en afdelingshoofden 2016

Artikel 1
Aan de volgende functionarissen wordt ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging
verleend tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals opgenomen in het mandaat en
bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016:
a. de teamcoördinatoren van de gemeente Reusel-De Mierden;
b. de medewerkers van de gemeente Reusel-De Mierden;
c. vervanging van de functionarissen onder a en b vindt plaats volgens de vastgestelde
vervangingsregeling.
Artikel 2
De bevoegdheden dienen te worden uitgevoerd volgens het bepaalde in het mandaat en
bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016.
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Artikel 3
1.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: ondermandaatbesluit gemeentesecretaris en
afdelingshoofden 2016.
Vastgesteld op 14 juni 2016 en bekendgemaakt in het gemeenteblad van 30 juni 2016
Gemeentesecretaris (wnd)
J. Sanders
Afdelingshoofd Ontwikkeling en Dienstverlening (wnd)
N. Villevoye
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering (wnd)
T. Thijs
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