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ADVIES
1. Besluiten in te stemmen met de bijgevoegde, aangepaste, mandaten, volmachten en
procesmachtigingen onder gelijktijdige intrekking van de gelijkluidende, voorheen geldende mandaten
volmachten en procesmachtigingen en deze in werking te laten treden op 1 augustus 2020.
2. Voor de burgemeester:
In te stemmen met het onder 1. voorgestelde besluitpunt voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Door de steeds veranderende organisatie en regelgeving is actualisatie van de mandaten, volmachten en
procesmachtigingen met enige regelmaat nodig om dit instrument effectief te kunnen blijven gebruiken.
Door geconstateerde hiaten, vervallen bevoegdheden, uitdiensttreding medewerkers en nieuwe
wetgeving, is weer een actualisatie nodig.

Beoogd resultaat
Faciliteren van de gemeentelijke bestuursorganen en de ambtelijke organisatie door een optimaal gebruik
van bestuursbevoegdheden.

Argumenten
1. Aanpassing Register van procesvertegenwoordiging
-

Verwijzing naar artikel 20.1, lid 3, is gewijzigd in artikel 20.3, lid 1 van de Wet milieubeheer (PV
12).
Wijzigingen van namen in verband met in- en uitdiensttreding gemeentesecretaris en juristen (PV
1, 2, 13 t/m 16).

2. Aanpassing Mandatenregister team GEO informatie
Uit een nadere beschouwing van de (feitelijke) taken van team Geo informatie komt naar voren dat de
huidige mandaten niet meer accuraat zijn en aanpassing behoeven. Daarom zijn deze mandaten
uitgebreid en aangepast zodat alle mogelijke besluiten op het taakveld Geo hierin zijn opgenomen.
3. Aanpassing Mandatenregister team Burgerzaken
In dit register was een bevoegdheid gemandateerd die niet mocht worden gemandateerd. Van de
gemandateerde bevoegdheid is overigens geen gebruik gemaakt.
4. Aanpassing Volmachtenregister algemeen
Onder V 33 is de volmacht toegevoegd aan managers voor het doen van aangifte bij de politie bij
ontvangst van valse documenten.
De gemeente ontvangt brondocumenten ten behoeve van de registratie van gegevens in de
Basisregistratie Personen. Zodra deze gegevens zijn opgenomen is onder meer de overheid verplicht om
deze gegevens te gebruiken voor het uitvoeren van wettelijke taken. Dit betekent dat het een zeer
lucratieve handel is om, op basis van valse documenten, gegevens geregistreerd te krijgen om zo
aanspraak te maken op rechten die hieruit voortvloeien.
Zowel regionaal als landelijk staat de gemeente in verbinding met expertisecentra die, bij constatering
van mogelijke fraude, ingezet kunnen worden ter ondersteuning. Bij constatering van een vals document
moet aangifte worden gedaan bij de politie. Hierdoor zal het onderscheppen van valse documenten
toenemen. Het is daarom belangrijk om snel te kunnen handelen.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Bekendmaking via www.overheid.nl is (juridisch) vereist voor inwerkingtreding van dit besluit.

Financiële gevolgen
N.v.t.

B en W Adviesnota
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
De voorgestelde wijzigingen treden, na bekendmaking, in werking op 1 augustus 2020.

Rechtmatigheid
Onbevoegd handelen of het overschrijden van een bevoegdheid moet als onrechtmatig worden
gekwalificeerd. Dit wordt voorkomen door een actueel register van mandaten en procesmachtigingen.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Vier aangepaste registers

Naslagwerk
-

Register van procesvertegenwoordiging gemeente Venray 2020
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Omschrijving bevoegdheid:

Bestuursorgaan:

Gemachtigde:

Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in alle
bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en
strafrechtelijke rechtsgedingen, zulks met het recht
van schriftelijke substitutie.
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
rechtsgedingen die betrekking hebben op geschillen
die zijn ontstaan in het kader van de voorbereiding of
realisatie van een goedgekeurd project.
Het vertegenwoordigen van de gemeente in geschillen
betreffende namens de gemeente Venray
aangevraagde subsidies
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke rechtsgedingen terzake uitvoering
van de Participatiewet c.a., waaronder IOAW, IOAZ en
BBZ 2004, de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 c.a., de Jeugdwet, de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Wet op het
Primair onderwijs, de Wet op het Voortgezet
onderwijs, de Wet op de Expertisecentra, de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening, de Verordening
schuldhulpverlening, de Verordening Leerlingenvervoer
en de Algemene Subsidieverordening c.a.
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke en/ of privaatrechtelijke
rechtsgedingen terzake verhaal van op grond van de
Participatiewet c.a. verleende bijstand en
terugvordering van op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet
en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, de Wet op het Primair onderwijs, de

B&W/B

Algemeen jurist:
mw. mr. J. Vossen
Kwaliteitsmedewerker:
mw. T. Goumans

B&W/B

Algemeen directeur:
drs. E.G.J. Voorn
Afdelingsmanager Concern:
mw. T.M.T. van der Giessen
Afdelingsmanager Stad, Dorpen en Wijken:
mr. J.H.A. Killaars
Afdelingsmanager Concern:
mw. T.M.T. van der Giessen

B&W/B
B&W/B

Juristen:
mw. mr. C.J.D.C.M. Kamp
mw. M. van de Weijer

B/B&W

Juristen:
mw. mr. C.J.D.C.M. Kamp
mw. M. van de Weijer
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Wet op het Voortgezet onderwijs, de Wet op de
Expertisecentra verleende voorzieningen, de op grond
van de Algemene Subsidieverordening c.a. verleende
subsidies en bijdragen voor Leerlingenvervoer.
Het vertegenwoordigen van het college van
burgemeester en wethouders in gerechtelijke
procedures betreffende gesloten jeugdhulp 'vrijwillig
kader' (met toestemming ouders/voogd) als bedoeld in
artikel 6.1.8 Jeugdwet
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
beroepsprocedures met betrekking tot personele
aangelegenheden
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
privaatrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot
personele aangelegenheden
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
privaatrechtelijke rechtsgedingen terzake aankoop van
automatiserings- en communicatieapparatuur,
kantoormaterialen, materialen ten behoeve van
uitbreiding/onderhoud van het gemeentehuis
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke
rechtsgedingen met betrekking tot de gebieden
ruimtelijke ordening en grondbeleid
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuurlijke c.q. privaatrechtelijke rechtsgedingen in
verband met besluiten inzake verleende, geweigerde
dan wel vernietigde omgevingsvergunningen (voor de
activiteit milieu e.a.) dan wel daaraan gerelateerde
schadeclaims alsmede besluiten op grond van het
Activiteitenbesluit
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke rechtsgedingen terzake uitvoering
van de Wet ruimtelijke ordening en daarmee in
verband staande bestemmingsplannen en

B&W

Juristen:
mw. mr. C.J.D.C.M. Kamp
mw. M. van de Weijer

B/B&W

HRM adviseurs:
H.E.F. van den Heuvel
S.H.L. Klaassen
mw. R.S. Arns
HRM adviseurs:
H.E.F. van den Heuvel
S.H.L. Klaassen
mw. R.S. Arns
Afdelingsmanager Bedrijfsvoering:
E.W.H.M. Voesten

B/B&W

B/B&W

B/B&W

B/B&W

Raad/B/B&W

Juristen grondzaken:
mw. mr. E.H.W.M. van Gerven- Weijers
mw. mr. A.A.A. van Lieshout
Senior beleidsmedewerker grondzaken:
mw. mr. M.P.M. van der Meer-van Bergen
Juridisch medewerkers milieu:
mw. mr. M. Billekens
mw. J. Schepen

Juristen ruimtelijke ordening:
mw. mr. A.W. Backbier
mw. mr. S.E. Van der Beele
mw. mr. J.W. Hendriks
mw. drs. N.T.G. Pronk
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beheersverordeningen, de Monumentenverordening,
Monumentenwet en Bouwverordening, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet,
Algemene plaatselijke verordening (APV), Wet
geluidhinder, Wet milieubeheer alsmede de in artikel
20.3, lid 1, van de Wet Milieubeheer genoemde wetten
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke rechtsgedingen terzake het beheer
van de openbare ruimte
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
privaatrechtelijke rechtsgedingen strekkende tot
verhaal van schade aan gemeente-eigendommen
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
privaatrechtelijke rechtsgedingen waarin de gemeente
als wegbeheerder en eigenaar van de openbare ruimte
wordt aangesproken voor schadevergoeding
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
privaatrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot
gemeentelijk vastgoed (alle onroerende zaken
behorende tot het eigendom van de gemeente)
Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot
de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging, de Wet
Basisregistratie Personen, de Wet bescherming
persoonsgegevens en de uitvoering van de overige
aan de afdeling opgedragen wetten

Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
rechtsgedingen betreffende handhavingsprocedures
met betrekking tot overtredingen van de Woningwet,
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
bestemmingsplannen, monumentenverordening,
Monumentenwet en Bouwverordening(en), Algemene

Juristen VTH:
mw. mr. E. Smids
mr. S. Verwaaijen

B/B&W

Juridisch medewerker Openbare Ruimte:
mr. P.J.J.E. Hanen
mw. mr. L. Hofman

B/B&W

Juridisch medewerker Openbare Ruimte:
mr. P.J.J.E. Hanen
mw. mr. L. Hofman

B/B&W

Juridisch medewerker Openbare Ruimte/
Jurist grondzaken:
mr. P.J.J.E. Hanen
mw. mr. L. Hofman

B/B&W

Jurist grondzaken:
mr. P.J.J.E. Hanen
mw. mr. L. Hofman

B/B&W

Kwaliteitsmedewerker:
mw. F.M.W. Jansen
Medewerkers Burgerzaken:
mw. B.A.E. Verschuren-Van de Burgt
mw. M.W.M. Tinnenbroek
mw. M.V. Claessens-Omar
mw. F. Limburg
mw. L.P. Verlijsdonk
mw. M.J.M. Bos-Litjens
L.C.L. Vullings
Adviseur openbare orde en veiligheid:
mw. mr. S. Romijn
Juridisch medewerkers VTH:
mw. M.M. Davits
mw. Y. J.P.H.G. Peeters
mw. mr. S.J.M. Thijssen
mr. S. Verwaaijen

B/B&W

Plaatselijke Verordening (APV), Wet Milieubeheer
alsmede de in art. 20.1 lid 3 van de Wet Milieubeheer
genoemde wetten
PV

Juli 2020
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Het vertegenwoordigen van de gemeente
respectievelijk het bevoegde bestuursorgaan in
bestuursrechtelijke rechtsgedingen terzake de
uitvoering van de Drank- en Horecawet, Wet tijdelijk
huisverbod, Opiumwet, Wet op de Kansspelen,
Winkeltijdenwet en alle daaraan verbonden
gemeentelijke verordeningen

B/B&W

mw. mr. A.J.M. Flinsenberg
mr. S. Verwaaijen
Senior vergunningverlener VTH:
P.J.M. Driessen
Adviseur openbare orde en veiligheid:
mw. mr. S. Romijn
Juridisch medewerkers VTH:
mw. M.M. Davits
mw. Y.J.P.H.G. Peeters
mw. mr. S.J.M. Thijssen
mr. S. Verwaaijen
mw. mr. A.J.M. Flinsenberg
Senior vergunningverlener VTH:
P.J.M. Driessen

Mandatenregister gemeente Venray
Afdeling Wonen, Werken, Leven - team Burgerzaken,

juli 2020

Omschrijving bevoegdheid:

Bestuursorgaan:

Mandaat aan:

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Wet op de Lijkbezorging
Burgerzaken

1

Het nemen van besluiten in het kader van
de uitvoering van de Wet op de
Lijkbezorging en het Besluit op de
Lijkbezorging
Wet Basisregistratie Personen

Burgerzaken

2

Burgerzaken

3

Burgerzaken

4

Burgerzaken

5

Burgerzaken

6

Burgerzaken

7

Het besluit inzake het inschrijven in de
basisadministratie van een kind op grond
van een geboorteakte (artikel 2.3)
Het besluit inzake het inschrijven in de
basisadministratie van een persoon die niet
in een basisadministratie is ingeschreven
op grond van de aangifte van verblijf en
adres (artikel 2.4)
Het besluit inzake het ambtshalve
zorgdragen voor de inschrijving in de
basisadministratie indien een persoon in
gebreke is met het doen van aangifte als
bedoeld in artikel 2.4 lid 2 (artikel 2.4 lid 2)
Het besluit inzake de inschrijving in de
basisadministratie van een persoon
ingeschreven in de basisadministratie van
een andere gemeente op aangifte van
adreswijziging (artikel 2.19)
Het besluit inzake het ambtshalve
zorgdragen voor de inschrijving indien een
persoon in gebreke is met het doen van
aangifte (artikel 2.19, lid 3)
Het besluit inzake het inschrijven in de
basisadministratie van een persoon die
wegens vertrek uit Nederland niet als
ingezetene is ingeschreven op aangifte van
verblijf en adres (artikel 2.19)

Burgerzaken

8

Burgerzaken

9

Burgerzaken

10

Burgerzaken

11

Burgerzaken

12

Burgerzaken

13

Burgerzaken

14

Burgerzaken

15

Burgerzaken

16

Burgerzaken

17

Burgerzaken

18

Het besluit inzake het op grond van artikel
2.4 in de basisadministratie inschrijven van
een persoon komende uit Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of een van de openbare
lichamen (artikel 2.5, lid 1 en lid 2)
Het nemen van besluiten over het opnemen
/weigeren van gegevens over de
burgerlijke staat aan de geschriften
genoemd in de artikelen 2.8 en 2.9
Het nemen van besluiten over het opnemen
/weigeren van gegevens in geschriften in
de gevallen genoemd in artikel 2.10
Het nemen van besluiten over het
opnemen/weigeren van gegevens over een
kind in het geval als bedoeld in artikel 2.11
Het nemen van besluiten in verband met
het ontlenen van gegevens over het
Nederlanderschap of over de behandeling
als Nederlander (artikel 2.14)
Het nemen van besluiten over het
opnemen van gegevens betreffende het
niet bezitten van een nationaliteit of het
niet kunnen vaststellen van een
nationaliteit (artikel 2.17)
Het besluit tot het ontlenen van gegevens
aan een aangifte van verblijf en adres dan
wel het ambtshalve ontlenen van die
gegevens op grond van artikel 2.19 (lid 1
en 3)
Het besluit tot het ontlenen van
gegevens aan een aangifte van
adreswijziging van een ingezetene dan
wel het ambtshalve ontlenen van die
gegevens op grond van artikel 2.20 (lid 1
en 2)
Het besluit op een aangifte tot het
opnemen van een briefadres (artikel 2.23,
lid 1)
Het besluit op een schriftelijk verzoek van
een ingeschrevene tot opname van
gegevens over het gebruik van de
geslachtsnaam als bedoeld in artikel 9,
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (artikel
2.25)
Het besluit tot het al dan niet opnemen van
nieuwe algemene gegevens m.b.t. een
ingeschrevene die geen ingezetene meer is

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Burgerzaken

19

Burgerzaken

20

Burgerzaken

21

Burgerzaken

22

Burgerzaken

23

Burgerzaken

24

Burgerzaken

25

Burgerzaken

26

(artikel 2.1, lid 2 en 3)
Het besluit tot het aanwijzen van
instellingen van maatschappelijke opvang
binnen de gemeente (bedoeld in artikel 1,
lid 1, onderdeel g, onder 7°, van de Wet
maatschappelijke ondersteuning) waar de
daarin een woonadres hebbende personen
in plaats van een woonadres een briefadres
kunnen kiezen (artikel 2.40, lid 4)
Het besluit op verzoeken van een burger
hem mee te delen of van hem gegevens
worden verwerkt in de basisadministratie,
tot het verlenen van inzage in hem
betreffende gegevens in de
basisadministratie en tot het verstrekken
van een (gewaarmerkt) afschrift van de
hem betreffende persoonsgegevens die
worden verwerkt in de basisadministratie
(artikel 2.55)
Het besluit op een schriftelijk verzoek tot
opname van gegevens op de persoonslijst
van het gebruik van de geslachtsnaam
krachtens artikel 9, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek (artikel 2.56)
Het beslissen op een schriftelijk verzoek
tot verwijdering van gegevens betreffende
een adoptie van de persoonslijst (artikel
2.57)
Het beslissen op een verzoek van
betrokkene tot verbetering, aanvulling of
verwijdering van zijn gegevens in de
basisadministratie (artikel 2.58)
Het nemen van een besluit op grond van
artikel 2.60
het besluit op een verzoek om gegevens te
verstrekken uit de basisadministratie
ingevolge de artikelen 3.3, 3.5, 3,6, 3.8,
3.9 en 3.12
Het besluit op een schriftelijk verzoek van
een burger om geen gegevens over hem uit
de basisadministratie te verstrekken aan

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Burgerzaken

27

Burgerzaken

28

Burgerzaken

29

derden (artikel 3.21)
Het besluit op een verzoek van een burger
hem mee te delen of over hem gegevens
aan een afnemer of derde gegevens zijn
verstrekt uit de basisadministratie (artikel
3.22)
Het besluit op een verzoek van een burger
tot mededeling aan afnemers en derden
van de correctie van hem betreffende
gegevens in de basisadministratie (artikel
3.23)
Het besluit op een verzoek tot de
verstrekking van gegevens uit de
basisadministratie voor historische,
statistische of wetenschappelijke
doeleinden (artikel 3.13)

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Besluit Basisregistratie Personen
Burgerzaken

30

Burgerzaken

31

Burgerzaken

32

Het besluit tot het niet inschrijven van
een persoon als bedoeld in artikel 2.26 of
2.27 (artikel 2.28)
Het besluit tot het aanmerken van een
ingeschrevene die behoort tot een
categorie bedoeld in artikel 2.26, als een
ingeschrevene die wegens vertrek uit
Nederland niet als ingezetene is
ingeschreven (artikel 2.29)
Het besluit tot het niet verstrekken op
systematische wijze van gegevens uit de
basisadministratie aan een
buitengemeentelijke afnemer (artikel 2.38)
Afgifte verklaringen

Burgerzaken

33

Burgerzaken

34

Burgerzaken

35

Burgerzaken

36

Het besluit tot het wel of niet afgeven van
een attestatie de vitae
het besluit tot het wel of niet waarmerken
van documenten (niet vastgelegd in een
formele regeling, dus geen sprake van een
bevoegd orgaan)
Het besluit tot het wel of niet afgeven van
een verklaring van Nederlanderschap
Het besluit tot het wel of niet afgeven van

een verklaring ter legalisatie van een
handtekening
Reisdocumenten (Paspoortwet)
Burgerzaken

37

Burgerzaken

38

Burgerzaken

39

Burgerzaken

40

Het besluit tot het verstrekken, wijzigen en
uitreiken van reisdocumenten (artikelen 40,
lid 1, sub a, en lid 4, en 42 en 43)
Het besluit tot weigering of
vervallenverklaring van reisdocumenten
(artikelen 44 t/m 46)
Het besluit tot vervallenverklaring van
reisdocumenten van
handelingsonbekwamen (artikelen 48, lid 2
en 49 en 50)
Het besluit tot de inhouding en inlevering
van een reisdocument (artikelen 53, 54
leden 3 en 4, 55, sub a en 56)

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Reisdocumenten
(Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland)
Burgerzaken

41

Burgerzaken

42

Het besluit tot opschorting van de
beslissing op aanvraag reisdocument voor
vluchtelingen en vreemdelingen (artikel 24,
zesde lid)
Het besluit tot het aanbrengen van
wijzigingen in reisdocumenten (artikel 54)
Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgerzaken

43

Burgerzaken

44

Het nemen van beslissingen, uitgaande
brieven te ondertekenen en overige
handelingen te verrichten ten aanzien van
aangelegenheden die verband houden met
de aan de hem bij of krachtens de Rijkswet
op het Nederlanderschap verleende
bevoegdheden en opgedragen taken
Het nemen van beslissingen, uitgaande
brieven te ondertekenen en overige
handelingen te verrichten ten aanzien van
aangelegenheden voortvloeiend uit artikel 8
van de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap

Kieswet
Burgerzaken

45

Burgerzaken

46

Burgerzaken

47

Burgerzaken

48

Burgerzaken

49

Burgerzaken

50

Burgerzaken

51

Burgerzaken

52

Burgerzaken

53

Het besluit tot het in kennis stellen van
betrokkenen omtrent de uitsluiting van het
kiesrecht (artikel B5, lid 3)
Het besluit tot het instellen van (mobiele)
stembureaus (artikel E3 en J4a)
Het vaststellen van het register van
ongeldige stempassen (artikel J7a)
het besluit tot het benoemen en ontslaan
van stembureauleden (artikel E4)
Het besluit tot aanwijzen van een
ambtenaar ten overstaan waarvan de
ondersteuningsverklaring als bedoeld in
artikel H4, lid 3 wordt afgelegd, alsmede
het op die verklaring aantekenen van de
registratie als kiezer in de gemeente
Venray (als bedoeld in artikel H4, lid 4)
Het besluit op een verzoek tot afgifte
van een kiezerspas (artikelen K1 t/m K8)
Het besluit op een verzoek tot het
stemmen bij volmacht (artikelen L8 t/m
L11)
Het besluit op verzoeken van de in
artikel Y3, onder b, bedoelde personen
tot het registreren van hun
kiesgerechtigheid
(artikel Y32, artikel jo Y3 onder b)
Het besluit tot het schrappen van de
registratie van de kiesgerechtigheid van de
als kiezer geregistreerde niet-Nederlander
die onderdaan is van een andere EGlidstaat (artikel Y33 en Y33a).

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Burgerlijk Wetboek
Burgerzaken

54

Het besluit tot het benoemen van
(buitengewone) ambtenaren van de
burgerlijke stand (artikel 16)

Burgerzaken

55

Het doen van aangifte ingeval de in
artikel 1:19e BW genoemde personen
nalaten aangifte te doen

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken

B&W

Teammanager Burgerzaken

Reglement op de Burgerlijke Stand
Burgerzaken

56

Het besluit tot het benoemen van honoraire
buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand voor één
huwelijksvoltrekking, cq.
partnerschapsregistratie (artikel 2)

Mandatenregister gemeente Venray
Afdeling Bedrijfsvoering - team GEO informatie
Omschrijving bevoegdheid:

Bestuursorgaan:

Mandaat aan:

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken
Geo

1

Het nemen van besluiten op grond van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken als bedoeld in artikel 15 van
de wet WKPB. Hieronder valt bijvoorbeeld ook:
het beheer van de administratie/het bijhouden
van een register van publiekrechtelijke
beperkingen op onroerende zaken (incl. toetsen
brondocumenten, uitgeven inschrijf- en
identificatienummers, plaatsen aantekeningen
op brondocument, verwerken kadastrale
mutaties, verstrekken van bewijs van
inschrijving, waarmerken van afschriften,
verstrekken van verklaringen dat uit het register
blijkt dat, het doen verstrekken van berichten
aan de Landelijke Voorziening)
Wet basisregistratie adressen en
gebouwen (Wet bag)

Geo

2

Geo

3

Juli 2020

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van
meldingen als bedoeld in artikel 37 en
verzoeken als bedoeld in artikel 38 van de Wet
BAG, inclusief de verwerking daarvan als
bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de
Wet bag
Het op verzoek aan een ieder verlenen van
inzage in het adressenregister, het
gebouwenregister, de adressenregistratie en de

Geo

4

Geo

5

gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder
verstrekken van de in de adressenregistratie,
respectievelijk de gebouwenregistratie
opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32,
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet bag
Het besluiten tot de afbakening van panden en
verblijfsobjecten en het benoemen en
afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen in
de zin van artikel 6 van de Wet bag en de
Verordening naamgeving en nummering
adressen gemeente Venray
Het ambtshalve dan wel op aanvraag besluiten
tot het vaststellen van nummeraanduidingen in
de zin van artikel 6 van de Wet bag en de
Verordening naamgeving en nummering
adressen gemeente Venray

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

Wet basisregistratie grootschalige
topografie (Wet bgt)
Geo

6

Geo

7

Geo

8

Juli 2020

Het zorgdragen voor het bijhouden van de
geografische gegevens in de bgt door het langs
elektronische weg leveren aan het Kadaster van
de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en
3, en 8 van de Wet bgt, volgens de
systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen
15, lid 2, en artikel 20 van de Wet bgt
Het zorgdragen voor afstemming met andere in
de Wet bgt genoemde bronhouders over de
begrenzing en de onderlinge aansluiting van de
geografische objecten, voor zover dat nodig is
om overlap van die objecten te voorkomen en
om een landsdekkend topografisch bestand te
waarborgen zoals bedoeld in artikel 12 van de
Wet bgt
Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in
de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet
bgt, bij het leveren van een geografisch
gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet
bgt

Geo

9

Geo

10

Geo

11

Juli 2020

Het zorgdragen dat een in de Wet bgt
weergegeven geografisch object in
overeenstemming is met de fysieke
werkelijkheid conform artikel 14 van de Wet
bgt, binnen de regels ten aanzien van actualiteit
die daarover in de catalogus als bedoeld in
artikel 4 van de Wet bgt worden gesteld
Het onderzoeken van authenticiteit gegevens
conform artikel 27 en 28 van de Wet bgt, naar
aanleiding van een melding als bedoeld in
artikel 25, lid 1, van de Wet bgt
Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar
de uitvoering van de krachtens de Wet bgt
geldende verplichtingen en het zenden van een
afschrift van de resultaten van dit onderzoek
aan de Minister van BZK conform artikel 30 van
de Wet bgt

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo

B&W

Teammanager Geo
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V

1

V

2

V

3

V

4

V

5

V

6

V

7

V

8

Omschrijving bevoegdheid:
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aangaan,
verlengen, opzeggen en beëindigen van overeenkomsten, voor zover deze
behoren tot de taken van de afdeling en zij passen binnen de vastgestelde
begroting, met in achtneming van de bepalingen van het inkoop- en
aanbestedingenbeleid gemeente Venray
Het aangaan van een verwerkersovereenkomst op grond van artikel 28, derde
lid, van de AVG, voor de duur van de hoofdovereenkomst.
Het aangaan, verlengen, opzeggen en beëindigen van arbeids- c.q.
uitzendovereenkomsten voor tijdelijke inhuur van personeel, binnen de
vastgestelde begroting
Het aangaan, verlengen, opzeggen en beëindigen van stage-overeenkomsten,
binnen de vastgestelde begroting
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van de
voorbereiding en uitvoering van een krachtens bestuursbesluit ingesteld project,
binnen de in het bestuursbesluit aangegeven kaders en budgetten, uitgezonderd
de rechtshandelingen gericht op verwerving, uitgifte en exploitatie van
onroerende zaken
Het opvragen van offertes en het voeren van onderhandelingen met betrekking
tot een te realiseren project
Het
aangaan
van
overeenkomsten
voor
het
instellen
van
samenwerkingsverbanden ten behoeve van de realisatie van projecten,
uitgezonderd de overeenkomsten betreffende het instellen van een
samenwerkingsverband ter verwerving, uitgifte en exploitatie van onroerende
zaken
Het aangaan van overeenkomsten en het doen van eenzijdige rechtens
bindende verklaringen, voor zover deze strekken tot het uitvoeren van genomen
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke besluiten van het bestuur betreffende
inkoop van reïntegratiediensten, medische adviezen, e.d.

0720 Volm alg.xls

Gevolmachtigde
Bestuursorgaan:
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
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V

9

V

10

V

11

V

12

V

13

V

14

V

15

V

16

V

17

V

18

V

19

Het aangaan van overeenkomsten ter verdere uitwerking van subsidiebesluiten, B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
waarvan de uitvoering behoort tot de taken van de afdeling, binnen de
Teammanagers
vastgestelde begroting en met in achtneming van het vastgestelde
subsidieplafond
Het aangaan van overeenkomsten met werkgevers in het kader van door de B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
gemeente namens deze werkgevers ingediende aanvragen om ESF-subsidie in
scholingsprojecten ten behoeve van hun medewerkers
Het declareren van kosten logopedie/vervoerskosten bij andere gemeenten
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het aansprakelijk stellen van derden bij schade aan WMO voorzieningen

B&W, burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van schade door vandalisme aan B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
welzijnsaccomodaties
Teammanagers
Het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van schade aan schoolgebouwen B&W, burgemeester Afdelingsmanagers
door vandalisme of anderszins
Teammanagers
Het aangaan van overeenkomsten strekkende tot aankoop, verkoop en ruil van
stukjes grond ten behoeve van verbetering en verbreding van wegen (waaronder
mede verstaan trottoirs en rijlwielpaden en voor de in verband daarmee te treffen
openbare nutsvoorzieningen van kleine omvang , indien de transactie een
bedrag van Euro 50.000 niet te boven gaat
Het aangaan van overeenkomsten van aankoop van onroerende zaken,
alsmede de daarmee verbandhoudende ontbinding/beëindiging van zowel
persoonlijke als zakelijke rechten, in het kader van de uitvoering van
(toekomstige) woningbouw- en bestemmingsplannen
Het aangaan van overeenkomsten terzake van verhuur, verpachting of het in
gebruik geven van onroerende zaken van de gemeente, het verlengen,
opzeggen, beëindigen en ontbinden van deze overeenkomsten daaronder
begrepen
Het vestigen van zakelijke rechten op onroerende zaken van de gemeente

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het verlenen van uitstel van contractsverplichtingen resp. het verlengen van B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
deze verplichtingen bij aan- en verkoop van onroerende zaken.
Teammanagers
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V

20

V

21

V

22

V

23

V

24

V

25

V

26

V

27

V

28

V

29

V

30

Het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van bouwgrond, waaronder
tevens begrepen het reserveren en het verlenen van optie, zowel voor
woningbouw als voor industriële doeleinden, waarbij de door het college van
burgmeester en wethouders vastgestelde verkoopprijs wordt gehanteerd, met
gebruikmaking van de geldende grondverkoopvoorwaarden
In kwesties waarin verjaringsproblematiek aan de orde is, overdragen van
stukjes grond met een oppervlakte van maximaal 50 m2 aan derden, zonder
betaling van de voor grond vastgestelde verkoopprijs
Het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van stukjes grond, aan te merken
als stukjes openbaar groen/openbare ruimte of reststukjes grond, gelegen
aangrenzend aan reeds gevormde en eventueel al bebouwde kavels in de voor
woningbouw en industriële doeleinden geldende bestemmingsplannen, waarbij
de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde verkoopprijs
wordt gehanteerd.
Het aangaan van overeenkomsten in verband met uitbesteding van werken e.d.
in het kader van de agrarische landbouwexploitatie door de gemeente
Het aangaan van planschade verhaalsovereenkomsten

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

Het aangaan van overeenkomsten met derden tot het verlenen van diensten
ten behoeve van de realisatie of actualisatie van bestemmingsplannen,
projectbesluiten en exploitatieplannen
Het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging van taxaties van onroerende
zaken in het kader van de W.O.Z., binnen de grenzen van de goedgekeurde
begroting en met inachtneming van het inkoopbeleid gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten ter voorbereiding en uitvoering van de taken
van de afdeling, waaronder de inrichting, het beheer en het onderhoud van de
openbare ruimte, zulks binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting en
met in achtneming van het inkoopbeleid gemeente Venray
Het sluiten van compensatieovereenkomsten in het kader van de Flora- en
Faunawet en/of de gemeentelijke regeling
Het afhandelen van schadeclaims die tegen de gemeente Venray zijn ingediend

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het aansprakelijk stellen van derden en het verhalen van door de gemeente B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Venray geleden schade
Teammanagers
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V

31

V

32

V

33

V

34

V

35

V

36

V

37

V

38

V

39

V

40

V

41

V

42

V

43

V

44

Het zich als civiele partij voegen in een strafrechtelijke procedure ter verhaal van B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade
Teammanagers
Het doen van aangifte bij de politie van schade door vandalisme aan B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
gemeentelijke eigendommen
Teammanagers
Het doen van aangifte bij de politie van de ontvangst van valse documenten
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van B&W-besluiten betreffende B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
het bouwkundige en technische onderhoud van het gemeentehuis en
bijbehorende terreinen, binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting en
met in achtneming van het inkoopbeleid gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van B&W-besluiten betreffende B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
de inrichting en het beheer van het gemeentehuis, binnen de grenzen van de
Teammanagers
goedgekeurde begroting en met in achtneming van het inkoopbeleid gemeente
Venray
Het aangaan van koopovereenkomsten ter uitvoering van B&W-besluiten B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
wegens aanschaf van hardware en software ten behoeve van de gemeentelijke
Teammanagers
organisatie, binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting en met in
achtneming van het inkoopbeleid gemeente Venray
Het aangaan van koopovereenkomsten wegens aanschaf van administratieve B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
materialen en hulpmiddelen benodigd bij de uitvoering van gemeentelijke taken,
binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting en met in achtneming van
het inkoopbeleid gemeente Venray
Het buiten invordering stellen van privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
van Euro 2.500,-- per vordering
Teammanagers
Het aan- en afmelden van te verzekeren en verzekerde objecten
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het verlengen van verzekeringspolissen (routinematig)
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
Het besluiten inzake acceptatie van wijzigingen in verzekeringsvoorwaarden B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
(routinematig)
Teammanagers
Het aangaan van kas- en callgeldleningen, binnen de kaders van het B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Treasurystatuut Gemeente Venray
Teammanagers
Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening, binnen de kaders B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
van het Treasurystatuut Gemeente Venray
Teammanagers
Het openen/sluiten/wijzigen van ten name van de Gemeente Venray staande
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
bankrekeningen
Teammanagers
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V

45

V

46

V

47

V

48

V

49

V

50

V

51

V

52

V

53

V

54

V

55

V

56

Het aangaan van overeenkomsten met banken betreffende tarieven en
bankcondities, binnen de kaders van het Treasurystatuut Gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten inzake kredietfaciliteiten, binnen de kaders
van het Treasurystatuut Gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten waarbij gelden via onderhandse leningen en
medium term notes (MTN's) worden aangetrokken, zoals vastgelegd in de
treasurystatuut Gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten waarbij gelden via (staats)obligaties, medium
term notes (MTN's), commercial papers (CP's), certificates of deposits (CD's) en
onderhandse leningen worden uitgezet, zoals vastgelegd in het Treasurystatuut
Gemeente Venray
Het aangaan van overeenkomsten ter belegging in garantieproducten

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

Het besluiten inzake het in gebruik geven van het gemeentehuis aan derden
voor specifieke activiteiten, binnen de beleidsuitgangspunten en criteria zoals
door B&W aangegeven
Het openen/sluiten/wijzigen van ten name van de Gemeente Venray staande
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
bankrekeningen
Teammanagers
Het besluiten inzake afhandeling van schadeclaims jegens leveranciers en
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
schadeverzekeraars
Teammanagers
Het aanvragen van subsidie ten behoeve van de gemeente en het verrichten van B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
de in dat kader noodzakelijke uitvoerings- en verantwoordingshandelingen, het
Teammanagers
verzoek om wijziging en vaststelling van de subsidie daaronder begrepen,
alsmede het maken van bezwaar of instellen van beroep dan wel hoger beroep
tegen de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een subsidieaanvraag in dit kader,
dan wel de aan subsidieverlening verbonden verplichtingen/ voorwaarden
Het aangaan van overeenkomsten naar burgerlijk recht in verband met de voor
een standplaatsvergunning verschuldigde pachtsom, alsmede ter verpachting
van plaatsen voor kermisattracties
Het beslissen op verzoeken om toestemming van gebruik van gemeenteeigendom voor een evenement
Het nemen van achtervangbesluiten ten behoeve van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw ter borging van woningbouwleningen
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B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers
B&W, Burgemeester Afdelingsmanagers
Teammanagers

