Bijlage 1 Mandaat aan derden
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van het Mandaatbesluit Maasdriel worden door het
college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar ieder voor zover het zijn
bevoegdheden betreft de volgende mandaten, volmachten en machtigingen verleend:
Omgevingsdienst Rivierenland
Onderwerp opgedragen bevoegdheid
Alle bevoegdheden en volmachten,
genoemd in dit register voor de ODR.
Het geven van ondermandaat,
ondervolmacht of ondermachtiging
Het aanwijzen van ambtenaren met
toezichthoudende en/of
opsporingsbevoegdheden en het
uitgeven van legitimatiebewijzen
daarvoor, voor zover passend binnen de
aan de ODR opgedragen taken
Afhandelen/besluiten verzoeken in kader
van de Wet openbaarheid van bestuur
Besluiten op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit tot het niet in behandeling nemen
van een aanvraag
Horen belanghebbende voorafgaand aan
een besluit
Verdagen beslistermijn
Vaststelling inspraakprocedures en
openbare voorbereidings-procedures
Awb
Besluiten op aanvragen en ambtshalve
besluiten op grond van de Wet
milieubeheer
Besluiten naar aanleiding van meldingen
en kennisgevingen op basis van
Algemene Maatregelen van Bestuur Wet
milieubeheer
Ambtshalve besluiten op basis van
Algemene Maatregelen van Bestuur Wet
milieubeheer
Besluiten naar aanleiding van meldingen
ex artikel 8.19 Wet milieubeheer
Melden (ernstig) geval van
bodemverontreiniging
Instemmen met een saneringsplan
Besluiten ten aanzien van melding
ondergrondse tanks
Besluiten ten aanzien van lozingen
Besluiten op aanvragen voor een
sloopvergunning en op sloop-meldingen
Besluiten op aanvragen voor een
wijzigingsvergunning voor een monument

Juridische grondslag
Zie register (o.a. Gemeentewet, Awb,
organisatie-besluit)
Awb, art.10:9
Gemeentewet
Burgerlijk wetboek
Awb
Wabo
Bijzondere wetten

Wob
Wabo
Awb, art. 4:15
Awb, artt. 4:7 en 4:8
Awb, bijzondere wetten
Awb, afd.3.4 en 3.5; art. 3.10 Wabo;
Inspraak-verordening; delegatiebesluit
gemeenteraad
Awb; Wm
Wm; Amvb’s

Wm; Amvb's

Wm
Wbb
Wbb
Wm; Wbb; BOOT

Lozingenbesluit
Wabo
Bouwverordening
Wabo
Monumentenwet
Monumentenverordening
Besluiten ten aanzien van geluidhinder en Wgh; APVB
-berekeningen, incl. aanvragen
ontheffingen hogere grenswaarden
Besluiten op grond van de
Bouwverordening
Bouwverordening
Gebruiksmelding op grond van het
Bouwbesluit
Bouwbesluit
Toekenning en wijziging van
Verordening naamgeving en
huisnummers
nummering
Handhavingscorrespondentie
Awb; Gw; bijzondere regelgeving
Het nemen van sanctiebesluiten
Awb, Gw, bijzondere regelgeving
Het afwijzen van een aanvraag om
Awb; Gw; bijzondere regelgeving
handhavend op te treden
Het vaststellen van een kostenbeschikking (kosten bestuursdwang)

Awb, art. 5:25, lid 6

Opdrachtgever(s)
college

Opdrachtnemer(s)
Directeur ODR

Het vaststellen van een invorderingsbeschikking (verbeurde dwangsommen)
Vertegenwoordiging, inclusief het voeren
van verweer, bij de bezwaarschriftencommissie, voor zover het onderwerp van
het geschil valt binnen het taakgebied
van de ODR en voor zover deze
werkzaamheden zijn opgenomen in de
dienstverlenings-overeenkomst en het
werkprogramma /werkafspraken met de
ODR
Het opschorten van de begunstigingstermijn naar aanleiding van bezwaar,
(hoger) beroep of een voorlopige
voorziening
Toepassen van bestuursdwang of
oplegging van een last onder dwangsom
in spoedeisende situaties, beperkt tot
aanwijzingen, sommaties of stopzetting
van een illegale werkzaamheid of
activiteit, mits de kosten hiervan niet
meer dan € 5.000,-- (Maasdriel) €
10.000,- (Zaltbommel) bedragen
Inschakeling opruimbedrijven in spoedeisende situaties, mits de opdracht wordt
beperkt tot de acuut noodzakelijke
werkzaamheden
Beoordeling noodzaak en aanvragen van
een vvgb Natuurbeschermingswet/Floraen Faunawet
Opstellen gedragscode op grond van de
Flora- en Faunawet

Awb, art. 5:37
Awb; Gemeentewet

Awb; Gw; bijzondere regelgeving

Awb, Gw, Woningwet, andere
bijzondere regelgeving

Awb, Gw, BW, bijzondere wetten

Flora- en Faunawet, artikel 2.27 Wabo

Flor- en Faunawet en Besluit vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten
artikel 16B en 16C

Melding Vuurwerkbesluit

Wet Milieubeheer, artikel 8.40 Wabo,
artikel 2.1., lid 1 en 3, Besluit omgevingsrecht bijlage 1, onderdeel C,
categorie 3, voor zover het betreft
opslag tot 10.000 kg vuurwerk, Vuurwerkbesluit art. 2.2.1 t/m 2.2.5

Besluit noodzaak MER

Wet milieubeheer, art. 7.16, Besluit
Milieueffectrapportage, art. 2, lid 5

Besluit aanmeldnotitie MER

Wet milieubeheer, art. 7.24 (beperkte
procedure) en art. 7.27 (uitgebreide
procedure)

MER-rapport

Wet milieubeheer, art. 7.35, lid 1 en art.
7.39 Wm, Wabo, art. 3.1, lid 5

Opstelling MER-rapport t.b.v.
planvorming

Wet ruimtelijke ordening, art. 2.1 t/m
2.3, art. 3.1 of 3.6, lid 1, Wet
milieubeheer, art. 7.2a

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Onderwerp opgedragen

Juridische grondslag

Opdrachtgever(s)

Opdrachtnemer(s)

bevoegdhei9d
BVEB

Alle bevoegdheden en

Zie register (o.a. Gemeentewet, college

volmachten, genoemd in dit

Awb, organisatie-besluit)

Directie BVEB

register voor de BVEB.
BVEB

BVEB

Het geven van ondermandaat,

Awb, art.10:9

ondervolmacht of

Gemeentewet

ondermachtiging

Burgerlijk wetboek

Het aangaan van overeen-

BW; Gemeentewet, art. 15 en

komsten tot het leveren van

art. 171, tweede lid

diensten en het doen van

Regeling budgetbeheer

leveranties aan de gemeente,
met uitzondering van inhuur van
personeel, leveranties door/aan
raads-, college en
commissieleden en mits passend
binnen budget en werkafspraken
Team Juridische zaken
JZ-BVEB

Het beslissen op aanvragen tot

Wob;

het verstrekken van informatie en

gemeenteraad

Who,

delegatiebesluit college

verzoeken tot hergebruik
JZ-BVEB

Vertegenwoordiging, inclusief het

Awb; BW; Gemeentewet

voeren van verweer, bij alle
juridische procedures
JZ-BVEB

Correspondentie en

Awb; verordening

procedurebesluiten met

bezwaarschriftencommissie

betrekking tot de behandeling van
bezwaarschriften
JZ-BVEB

Correspondentie en

Awb; interne klachtenregeling

procedurebesluiten met
betrekking tot de behandeling van
klachten
JZ-BVEB

Het (elektronisch) bekendmaken

Awb;

van regelgeving en beleidsregels

Gemeentewet;

en het beheren en coördineren

DROP

van de daarmee samenhangende
registers
JZ-BVEB

Besluitvorming over
aansprakelijkstellingen,
verzoeken om een schadebesluit
of verzoeken om

Awb; BW

Directie BVEB

nadeelcompensatie en het sluiten
of wijzigen van verzekeringen
JZ-BVEB

Besluiten tot het aangaan of

BW

wijzigen van verzekeringen, mits
in het kader van het bestaande
verzekeringspakket
JZ-BVEB

Het aanwijzen en intrekken van

Awb

aanwijzingen van toezichthouders
JZ-BVEB

Incasso van geldvorderingen

Awb; BW

Team Financiën
FIN-BVEB

Saldo-, liquiditeiten- en

Financiële verordening

college

Directie BVEB

college

Directie BVEB

geldstromenbeheer
FIN-BVEB

Bankrelatiebeheer

Financiële verordening

FIN-BVEB

Financiering en uitzetting, met

Financiële verordening

uitzondering van het verstrekken
van leningen aan derden en het
garanderen van gelden
FIN-BVEB

Incasso van geldvorderingen

Awb; BW

Het voorbereiden van besluiten

CAR UWO; ABP-wet; overige

met betrekking tot

rechtspositieregelingen

Team HRM
HRM-BVEB

personeelsaangelegenheden

HRM-BVEB

Inhuur externe deskundigheid in

BW

verband met personeel
Team Informatie en Automatisering
IA-BVEB

Tekenen voor ontvangst van

Gemeentewet

exploten, aangetekende stukken,
en dergelijke
IA-BVEB

Verstrekking machtiging aan VNG Gemeentewet
voor onderhandeling met de
Stichting Reprorecht

IA-BVEB

Uitvoering wijzigingsbeheer met

Beveiligings-assessment DigiD

betrekking tot documenten die
directe relaties hebben met DigiD
IA-BVEB

IA-BVEB

Uitvoering basisregistraties

Wet basisregistraties adressen

adressen en gebouwen

en gebouwen

Uitvoering Archiefwet

Archiefwet

IA-BVEB

Toekenning
huisnummers

en

wijziging

van Verordening
nummering

naamgeving

en

Bijlage 2 behorende bij artikel 6 lid 5
Onderwerp
bevoegdheid

opgedragen

In
het
kader
van
de
Wegsleepverordening
feitelijk
wegslepen
van
voertuigen,
bijhouden van het bewaringsregister,
uitoefen van het recht tot retentie en
de invordering van de kosten

Opdrachtgever(s)

Opdrachtnemer(s)

college/ burgemeester

Cretier Berging & Transport

