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Onderwerp: delegatiebesluiten

Inleiding
Op 14 augustus 2000 en op 18 december 2001 heeft de gemeenteraad een aantal
bestuurlijke bevoegdheden overgedragen (gedelegeerd) aan het college van
burgemeester en wethouders. Deze delegatiebesluiten zijn niet nneer actueel vanwege
daarna opgetreden wettelijke ontwikkelingen.

Doelstelling
De gemeente beschikt weer over een geactualiseerd delegatiebesluit.

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad voorstellen het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 te wijzigen en
van 18 december 2001 in te trekken.

Argumenten
1.1.

1.2.

het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 is gedateerd. De meeste
bevoegdheden vallen op grond van de huidige gemeentewet en bijzondere
wetgeving nu rechtstreeks toe aan uw college..
het delegatiebesluit van 18 december 2000 is gebaseerd op de sinds 1 juli 2008
vervallen Wet op de Ruimtelijke Ordening, op 29 januari 2009 en 28 mei 2009,
heeft de gemeenteraad besloten een aantal bevoegdheden op grond van de
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening te delegeren.

Kanttekeningen
Het voorgesteld besluit heeft voor de bevoegdheidsverdeling feitelijk geen consequenties.
De gemeenteraad heeft immers de in de delegatiebesluiten genoemde bevoegdheden
overgedragen, alleen is het zo dat u deze bevoegdheden inmiddels rechtstreeks ontleent
aan de wet.

Planning/Uitvoering
Na behandeling in de Commissie Bestuur, Financiën, Cultuur en Economische zaken en
de gemeenteraad wordt het besluit gepubliceerd in 'De Flevopost' en opgenomen in het
gemeenteblad waarna het in werking kan treden.

Bijlagen
De delegatiebesluiten van 14 augustus 2000 en 18 december 2001.
raadsvoorstel inclusief artikelsgewijze toelichting en raadsbesluit

De dicte

Concernstaf,

A-WaecYT,_S

Artikelsgewijze toelichting op het raadsvoorstel

I.De bevoegdheden uit het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 die niet langer
gedelegeerd hoeven te worden:

1 uitvoering begroting/aangaan van overeenkomsten
Toelichting:
Op grond van artikel 160, eerste lid onder e gemeentewet is het college van
burgemeester en wethouders bevoegd tot het besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de gemeente.

2 het voeren van rechtsgedingen en aanverwante zaken
Toelichting:
Op grond van artikel 160, eerste lid onder f gemeentewet is het college van
burgemeester en wethouders bevoegd te besluiten namens de gemeente, het college of
de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te
voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voorzover
het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. Het college, neemt, op
grond van het vierde lid, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding,
alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of
verlies van recht of bezit.

3 het nemen van verkeersbesluiten
Toelichting:
De Wegenverkeerswet is aangepast en het college van burgemeester en wethouders is
op grond van deze wet nu bevoegd om verkeersbesluiten e.d. te nemen.

4 naamgeving straten
Toelichting:
U hebt een verordening straatnaamgeving vastgesteld op grond waarvan het college
bevoegd is om namen aan straten en het wijzigen of intrekken van straatnannen te
geven.

5 privaatrechtelijke bevoegdheden
Toelichting:
Zoals al eerder opgemerkt is op grond van artikel 160, eerste lid onder e gemeentewet is
het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het besluiten tot
privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente.

6 het aangaan van overeenkomsten met het Waarborgfonds Sociale
woningbouw
Toelichting:
Gemeenten fungeren samen met het rijk als achtervang voor leningen aan
woningbouwcorporaties (toegelaten instellingen) en particuliere woningbezitters
waarvoor de waarborgfondsen borg staan. Voor de woningcorporaties betreft dit het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het gaat in de praktijk om leningen en garanties.
Ook hier gaat het om privaatrechtelijke rechtshandelingen die het college van
burgemeester en wethouders op grond van artikel 160, eerste lid onder 3 gemeentewet
mag verrichten.

Wells hier artikel 3 van het treasurystatuut van toepassing. Hierin staat dat leningen of
garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de publieke taak aan door de
Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.

7 financiën
Toelichting:
De bepaling kan vervallen vanwege de vaststelling van het Treasurystatuut waarin de
bevoegdheden van de gemeenteraad zijn vastgesteld.

8.Het aanpassen van de tarieven voor de verhuur van de gemeentelijke
sportaccommodaties.
Toelichting:
De bepaling kan vervallen vanwege het feit dat de bevoegdheid voor het aangaan van
privaatrechtelijke rechtshandelingen van de raad naar het college gegaan. Onder andere
wordt hieronder verstaan het aangaan van overeenkomsten en het vaststellen van
prijzen/tarieven.

9 subsidies
Toelichting:
Op grond van de Subsidieverordening 2008 is het college bevoegd om te beslissen op
subsidie-aanvragen.

10 monumenten
Toelichting:
Het Besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten 1997 is op 1 januari 2006
vervallen.

11 wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
Toelichting:
Op grond van artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is
het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente de verantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens over de bevolking in een geautonnatiseerde
basisadministratie van persoonsgegevens.

13 ontgrondingen
Toelichting:
Het betreffende artikel van de ontgrondingenwet is op 1 januari 2006 aangepast in
zoverre dat het college van burgemeester en wethouders van ieder van de gemeenten op
het gebied waarvan de aanvrage om een ontgrondingenvergunning betrekking heeft aan
het ingevolge artikel 8 bevoegde gezag binnen acht weken meedeelt nadat het verzoek
daartoe is ingekomen, mee of de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het
bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter
zake of een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke
ordening. Voorheen was dat de gemeenteraad.

14 aansprakelijkheidsstellingen
Toelichting:
Op grond van artikel 160, eerste lid sub a gemeentewet is het college van burgemeester
en wethouders in ieder geval bevoegd tot het dagelijks bestuur. Bij
bestuursbevoegdheden gaat het om uitvoerende bevoegdheden, bevoegdheden tot het
nemen van concrete beslissingen (beschikkingen en besluiten met een algemene
strekking) en de vaststelling van beleidsregels. Bestuursbevoegdheden betreffen alle
bevoegdheden die niet het vaststellen van de begroting en de rekening, het vaststellen
van verordeningen, het vaststellen van (andere) algennene regels of het vaststellen van
plannen met een verordenend karakter inhouden. Ook het afhandelen van schadeclainns
en verzoeken om schadevergoeding en het aansprakelijk stellen van (rechts) personen
wegen onrechtmatig handelen ten opzichte van de gemeente , kunnen als
bestuursbevoegdheden worden beschouwd.

15 Schenkingen, legaten en erfenissen
Toelichting:
Op grond van artikel 160, eerste lid onder e gemeentewet is het college van
burgemeester en wethouders bevoegd tot het besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de gemeente. Het aanvaarden of verwerpen van schenkingen,
legaten en erfenissen valt onder deze noenner.

16 het uitvoeren van de Tijdelijke regeling toelating vavo.
Toelichting:
De regeling is per 1 januari 2006 vervallen.

17 Arbeidsvoorwaarden
Toelichting:
Op grond van artikel 160 eerste lid onder c is het college van burgemeester en
wethouders bevoegd regels vast te stellen over de annbtelijke organisatie van de
gemeente. Hieruit vloeit voort dat het college ook bevoegd is om algemene
rechtspositionele regelingen vast te stellen.

18 Burgelijke stand. Het aanwijzen van een huis der gemeente ten behoeve van
het voltrekken van een huwelijk
Toelichting:
Op grond van artikel 5 eerste lid van de Wet rechten burgerlijke stand is het beschikbaar
stellen van een lokaal in het huis der gemeente t.b.v.
huwelijksvoltrekking/partnerregistratie een bevoegdheid van het college van
burgemeester en wethouders.

II. Voor de hieronder genoemde bevoegdheid geldt dat het delegatiebesluit nog actueel
is:

het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van
bestuur, welke zijn gericht aan de gemeenteraad;
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De raad van de gemeente Noordoostpolder;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 18 juli 2000,

no. 7384-1

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:
vast te stellen het volgende "Besluit tot overdracht van bevoegdheden van de
gemeenteraad aan het
college van burgemeester en wethouders":
Artikel 1.

Aan het college van burgemeester en wethouders worden de volgende bevoegdheden
1.

overgedragen:

Uitvoerina begroting / aanoaan van overeenkomsten.
de bevoegdheid besluiten te nemen waaronder het aangaan van overeenkomsten
en
andere rechtshandelingen 'nits de daaruit voor de gemeente voortvloeiende lasten en

baten in de beleidsbegroting zijn

geraamd en daarmee de in de desbetreffende
beleidstaak genoemde producten / activiteiten worden gerealiseerd;
de bevoegdheid overeenkomsten te sluiten waaruit voor beide partijen geen financiële
verplichtingen voorvloeien en waaraan voor de gemeente geen financiële risico's zijn
verbonden.

2.

Het voeren van rechtsqedingen en aanverwante zaken.
het voeren van en tot het nemen van de daarbijbehorende beslissingen ter

voorbereiding, ter
voorkoming of ter beëindiging van strafrechtelijke, civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke
procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend
als verwerend;
3.

Verkeersbesluiten.
het ne.men van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de
Wegenverkeerswet
1994;

het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149 van de
Wegenverkeerswet
1994;
het verstrekken van invalidenparkeerkaarten als bedoeld in artikel 49
van het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
4.

5.

Naamqevinq.
het geven van namen aan straten en het wijzigen of intrekken van straatnamen.
Privaatrechtelijk.
a.

b.

het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeenteeigendommen, een en ander met inachtneming van de volgende regelen:
de verhuring, verpachting of ingebruikgeving mag niet geschieden
tegen prijzen,
welke lager zijn dan de gemiddelde huur- of pachtprijs of vergoeding van door
particulieren enz. verhuurde, verpachte of in gebruik gegeven eigendommen
van
ongeveer gelijke hoedanigheid en ligging;
de eventueel ter zake van de verhuring, verpachting of ingebruikgeving
geldende
wettelijke voorschriften moeten worden nageleefd en
het verkopen van openbare groenstroken gelegen binnen de woonkernen
en grenzende
aan gebouwen en daarbij behorende erven, onder voorwaarde dat:
de verkoop alleen kan plaatsvinden aan de eigenaren c.q. erfpachters
van aangrenzende gebouwen met de daarbij behorende erven;
de minimum verkoopprijs wordt gesteld op:
fl. 10,- per m2 voor grond, gelegen achter woningen;
fl. 20,- per m2 voor grond, gelegen voor en naast woningen;
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naast de bij verkoop door de gemeente gebruikelijke voorwaarden en bedingen
kunnen burgemeester en wethouders nadere door hen nodig geoordeelde voor-

Ill,

waarden stellen.

het verkopen van alle roerende gemeente-eigendommen tot een bedrag van

fi.

50.000,00 per transactie;
het kopen van woningen bij een openbare verkoop ex artikel 268, lid 1, boek 3, van het
Burgerlijk Wetboek, in gevallen waarin de gemeente op borg kan worden aangesproken

op grond van een ten behoeve van de financiering van die woningen verstrekte
gemeentegarantie en het verkopen van de op deze wijze door de gemeente in eigendom verkregen woningen;
het ruilen of het aan- c.q. verkopen van stroken grond betrekking hebbende op reconstructies of perceelsgrenscorrecties tengevolge van de aanleg van fietspaden, rotondes
en dergelijke;
de verkoop van perceeltjes grond, niet vallende onder de gebruikelijke algehele machtiging die gegeven wordt bij de vaststelling van een bestemmingsplan, onder voorwaarde
dat voor wat betreft de prijsbepaling zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vergelijkbare gevallen; het betreft hier verkoop van grond voor geringe uitbreidingen van

een woning, winkel of industrieperceel, voor plaatsing van een transformatorhuisje of
b.v. reclamezuil.
het verlenen van het recht van opstal aan nutsbedrijven en aan niet commerciële instellingen zoals (sport)verenigingen onder de gebruikelijke voorwaarden en tegen de prijs
van fl. 25,00 per jaar.

Volkshuisvestinq.
het aangaan van overeenkomsten met het Waarborgfonds Sociale woningbouw;
Financien.

(

a.

het opnemeh .van kasgeld- en/of daggeldleningen en/of gelden in rekening courant
onder voorwaarde dat:
1.
in totaal voor ten hoogste fl. 11.000.000,00 aan middelen wordt opgenomen;
2.
3.

4.

b.

1

de rente voor kasgeld- glidaggeldleningen in geen geval de geldende de marktrente mag overschrijden;
de rente voor de,rekeningcourantkredieten niet hoger mag zijn dan het promessedisconto van de *derlandsche Bank N.V., verhoogd met maximal 1%;
de voorwaarden e bepalingen van deze geldleningen in overeenstemming zijn
met bepalingen van, de Wet financiering lagere overheid en haar uitvoeringsmaatregelen.

het uitzetten van liquide rhiddelen voor een teemijn korter dan twee jaar als zicht- of
termijndeposito uit te zetten,'cianwel op een bedrijfsspaarrekening, met ten hoogste een
opzegtermijn van 3 maanden;te storten bij de hierna genoemde instellingen:
Nederlands publiekrechtelijke lichamen;
de Nederlandse Bank N.V.; \,
de N.V. Bank Nederlandse Gérneeriten;
de N.V. Nederlandse Watersch4sbank;
Nederlandse algemene banken .frk de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
5.
met op de Amsterdamse effectënbeurs genoteerde aandelen;
spaarbanken aangesloten bij 'de Nederlandse Spaarbankbond en de V.S.B. Groep
6.

I3.

/

N.V.;

banken aangesloten bij de Rabobankorganisatie.
het aangaan van geldleningen o/g voor de vaste financiering van kapitaaluitgaven, voor
7.

c.

consolidatie van de vlottende schuld en voor conversie van reeds aangegane geldleningen, onder voorwaarde dat:
de rente van de onder d. genoemde geldleningen, niet hoger mag zijn dan de op
het moment van afsluiting geldende marktrente.
de voonNaarden" en bepalingen van deze geldlehingen in overeenstemrning zijn
met bepalingen van de Wet financiering lagere overheid en haar uitvoeringsmaatregelen.

-
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het uitzetten van liquidemiddelen, onder voorwaarde dat:
1.
het totaal aan uitgeiette liquide middelen niet meer bedraagt dan fl. 50.000.000,00;
2.
de liquide middelen voor een termijn van twee jaar of langer als geldleningen u/g of
medium term notes worden uitgezet en / of worden gebruikt voor vervroegde aflossing van hoogrentende aengegane geldleningen; (definitie hoogrentende?)
3.
deze liquide middelen wordép uitgezet fog Ad. hierna genoemde instellingen:
Nederlands publiekrechtefijke liphernen;
de Nederlandse Bank N.VX
de N.V. Bank Nederlendse Gerneenten;
(d) de N.V. Nederlandsë WaterScliapsbank;
Nederlandse,_af6emene banken in\ de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met* de Amsterdamse effeCtenbeurs genoteerde aandelen;
spaarbenken aangesloten bij de Nedeilapdse Spaarbankbond en de V.S.B.
,G(6ep N.V.;
sIg)---banken aangesloten bij de Rabobankorganisetie.

Sport en Recreatie.

het per kalenderjaar aanpassen van de tarieven voor het verhuur,lan de gemeentelijke
sportaccommodaties;
9.

11,

Subsidies.
het afwijzen van subsidies algemeen na toetsing aan de onderstaande criteria;
a.
de uitgaaf moet voor onze gemeente van een zodanig belang zijn dat deze een geldelijke waardering rechtvaardigt;
b.
er moet sprake zijn van een directe relatie van de gesubsidieerde instelling tot de inwoners van de gemeente;
c.

ongedeelde subsidiëring moet zoveel mogelijk worden bevorderd zodat de toestand
wordt geschapen dat het Rijk op landelijk niveau, de provincie op regionaal gebied en
de gemeente op plaatselijk terrein subsidiërend werkzaam is;

10. Monumenten.
het op grond van artikel 12 lid 2 Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, kenbaar maken welke beschermde monumenten in het restauratie-uitvoeringsprogramma opgenomen zouden moeten worden en in welke volgorde;
11. Wet aemeenteliike basisadministratie persoonsaegevens (GBA)
het uitvoeren van de wettelijke bepalingen, welke worden genoemd in de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens ten aanzien van het gemeentebestuur en tot haar
bevoegdheid behoren;

12. Openbaarheid van bestuur.
het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur,
welke zijn gericht aan de gemeenteraad;

13. Ontarondingen.
de in artikel 10 lid 3 van de Ontgrondingenwet genoemde bevoegdheid; (zie toelichting)
14.

Aansorakeliikstellinaen.
het aansprakelijk stellen van. (rechts)personen wegens onrechtmatig handelen ten
opzichte van de gemeente inclusief het aanzeggen van wettelijke rente;
het afhandelen van tegen de gemeente gerichte schadeclaims en verzoeken om schadevergoeding anders dan verzoeken om planschadevergoeding als bedoeld in artikel
49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zulks voorzover` de begroting hierin voorziet.

15

Schenkinaen, leaaten en erfenissen.
het aanvaarden of verwerpen van aan de gemeente gedane legaten of schenkingeri en tot
het uitdrukkelijk aanvaarden vah erfenissen, voor zover vaststaat dat de baten de, lasten
overtreffen en voor zover zulks is geschied zonder enige voorwaarde aan de gemeente.
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16. Onderwijs.

het uitvoeren van de Tijdelijke regeling toelating vavo;

17. Arbeidsvoorwaarden.
het vaststellen en wijzigen van:
de arbeidsvoorwaardenregeling Noordoostpolder (CAR-UW0);
de verordening maaltijdvergoeding bij overwerk;
kleding reglement;

de Verordening, regelende de instelling van een ideeënbus voor het personeel der
gemeente Noordoostpolder;

de Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst van de
gemeente Noordoostpolder;
de regeling vergoeding telefoonkosten;
de regeling ingeval van ziekte of ongeval van gemeentepersoneel;
de regeling bezoldiging ambtenaren burgerlijke stand.

18. Buroerliike stand.
het aanwijzen van een huis der gemeente ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk.
Artikel 2:

De delegatiebesluiten van:
27 mei 1999 no. 5874-1, 23 januari 1992 no. 19614-2, 28 maart 1995 no. 4389-2, 17 december

1992 no. 17490-2, 24 september 1969 no. 8115-2, 25 mei 1972 no. 4009-2, 23 juli 1981 no.
10513-2, 23 augustus 1984 no. 9513-2, 23 september 1993 no. 12960-2,25 augustus 1998 no.
12212-2, 26 september 1995 no. 19317-3 (waarborgfonds), 25 november 1982 no. 14513-26, 25
augustus 1977 no. 8555-5, 18 april 1995 no. 5402-1, 16 september 1997 no. 17466-1, 12
december 1994 no. 24437-1, 19 januari 1993 no. 19399-2, 23 juni 1998 no. 9847-1, 20 oktober
1998 no. 15767-1, 15 juni 1999 no. 7255-34, 15 juni 1999 no. 7255-33, 25 oktober 1967 no.
8715-2 en 21 mei 1987 no. 5005-2 worden ingetrokken.
Artikel 3:

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 augustus 2000.
Artikel 4:

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit overdracht van bevoegdheden Noordoostpolder".
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 juli 2000
de secretaris,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2001, no. 16413-1;
overwegende dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening het mogelijk maakt de bevoegdheid tot het toepassen van een procedure en het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (de zogenaamde zelfstandige projectprocedure) te delegeren aan burgemeester en wethouders;
gelet op de artikelen 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 156 van de
Gemeentewet en artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:
de bevoegdheid tot het nemen van het besluit om de vrijsteningsprocedure te starten, de
bevoegdheid tot het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten en
het nemen van het definitieve besluit omtrent het verlenen van de vrijstelling op grond van het
bepaalde in artikel 19, lid 1 juncto artikel 19a WRO te delegeren aan burgemeester en wethouders, indien de benodigde ruimtelijke onderbouwing zijn grondslag vindt in door de raad vastgesteld beleid (gehele delegatie);
erklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten
de bevoegdheid tot het aanvra
et verlenen van de vrijstelling op grond van het
en het nemen van het definiti e besluit omtre
in artikel 19, lid 1 j ncto artikel 19a WAl e delegeren aan burgemeester en wethoube
rs, ind en de raad de ruim elijke onderbouwing he ft vastgesteld en op basis daarvan heeft
besloten e vrijstellingsproc dure te starten (gedeel lijke delegatie).
ldus bes

n in de openbare ver adering

van ,8 .;c-mber 2001.
de voór itter

,-

No. 11192-1

noordoostpolder

L(....S
Emmeloord, 29 juni 2010.

Onderwerp
Delegatiebesluiten.

Voorgenomen besluit
Het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 wijzigen en van 18 december 2001 geheel
intrekken.

Advies raadscommissie
De commissie van advies voor Bestuur, Financien en Economische zaken adviseert
unaniem positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te
beschouwen.
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding
Op 14 augustus 2000 en op 18 december 2001 heeft de gemeenteraad een aantal
bestuurlijke bevoegdheden overgedragen (gedelegeerd) aan het college van
burgemeester en wethouders. Deze delegatiebesluiten zijn niet meer actueel vanwege
daarna opgetreden wettelijke ontwikkelingen.

Doelstelling
De gemeente beschikt weer over een geactualiseerd delegatiebesluit.

Voorgesteld besluit
Het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 wijzigen en het delegatiebesluit van 18
december 2000 intrekken.

Argumenten
1.1.

het delegatiebesluit van 14 augustus 2000 is gedateerd. De meeste
bevoegdheden vallen op grond van de huidige gemeentewet en de bijzondere
wetgeving inmiddels rechtstreeks toe aan het college van burgemeester en
wethouders.

Toelichting:
Door de Wet dualisering genneentebestuur uit 2002 en de daarna gevolgde
aanpassingswetgeving in bijzondere wetten zijn veel bestuursbevoegdheden die
voorheen door de gemeenteraden werden uitgeoefend, overgeheveld naar de colleges
van burgemeester en wethouders. In de artikelsgewijze toelichting wordt aangegeven
waarom welke onderdelen van het delegatiebesluit vervallen kunnen.
1.2.

het delegatiebesluit van 18 december 2001 is gebaseerd op de sinds 1 juli 2008
yen/allen Wet op de Ruimtelijke Ordening, op 29 januari 2009 en 28 mei 2009,
heeft de gemeenteraad besloten een aantal bevoegdheden op grond van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening te delegeren.
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Kanttekeningen
Het voorgesteld besluit heeft voor de bevoegdheidsverdeling feitelijk geen consequenties.
Uw gemeenteraad heeft immers de in de delegatiebesluiten genoemde bevoegdheden
overgedragen, alleen is het zo dat het college van burgemeester en wethouders deze
bevoegdheden inmiddels rechtstreeks ontleent aan de wet.

Planning/uitvoering
Na besluitvorming wordt het gewijzigde delegatiebesluit gepubliceerd in `De Flevopost' en
opgenomen in het gemeenteblad waarna het in werking kan treden.

Bijlagen
De delegatiebesluiten van 14 augustus 2000 en 18 december 2001.
artikelsgewijze toelichting bij het raadsbesluit
publicatie wijziging in 'De Flevopost'.
Het college van
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noordoostpolder

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2010 no. 11192-1;
gelet op de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet dualisering gemeentelijke
medebewindsbevoegdheden, het Besluit dualisering gemeentelijke en
provinciale medebewindsbevoegdheden en het Treasurystatuut;

BESLUIT:
Artikel I
Het delegatiebesluit van 18 juli 2000 te wijzigen in zoverre dat de in artikel 1 genoemde
gedelegeerde bevoegdheden ingetrokken worden, behoudens de bevoegdheid tot het
beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur,
welke zijn gericht aan de gemeenteraad.

Artikel II
Het delegatiebesluit van 18 december 2001 in te trekken.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 september 2010.
de voorzitter,
De griffier,
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or

Publiceren in "De Flevopost" d.d. 29 september 2010.
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BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en wethouders deelt mee, dat de gemeenteraad op
9 september 2010 heeft besloten om het delegatiebesluit van 18 juli 2000 is gewijzigd, in
zoverre dat het is ingetrokken, behoudens de bevoegdheid tot het beslissen op
verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, welke zijn
gericht aan de gemeenteraad. Het delegatiebesluit van 18 december 2001 is volledig
ingetrokken.
.

De inwerkingtreding van het gewijzigde delegatiebesluit is vastgesteld op 30 september
2010.

De bekendmaking van het aldus gewijzigde delegatiebesluit zal plaatsvinden door
opneming in het gemeenteblad op 30 september 2010 onder nummer 212.

Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan
op verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift verkrijgen van
genoemd besluit.
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