-----Oorspronkelijk bericht----Van: Schaik, Steven van <steven.van.schaik@stichtsevecht.nl>
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 11:15
Aan: 'nicolroos@planet.nl' <nicolroos@planet.nl>
CC: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Hekman, Jelle
<Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl>; Goris, Dennis <dennis.goris@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: 012: Technische vraag mandateringen
Geachte heer Roos,
In de bijlage treft u de beantwoording van uw onderstaande vraag aan. Het is een overzicht van wat er
aan verleende mandaten (en delegatie) is aangetroffen. Daarnaast kunnen verordeningen ook
bepalingen bevatten waarbij aan het college bevoegdheden worden overgedragen of gemandateerd,
bijvoorbeeld het stellen nadere regels etc. Kort- en volledigheidshalve verwijs ik u naar de bijlage
Met vriendelijke groet,
Steven van Schaik
Adviseur Juridische zaken/klachtencoördinator

steven.van.schaik@stichtsevecht.nl
T 0346 25 43 85
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Nu abonneren op onze nieuwsbrief
Ik werk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Rob Roos <nicolroos@planet.nl>
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 10:12
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Technische vraag mandateringen
>
> Dag griffie,
>
> Kan het college een lijst van mandaten verstrekken die de Raad aan het College heeft gegeven?
>
> Met groet
> rob roos

Overzicht delegatie en mandaatbesluiten raad → college

Naam besluit

Datum
raad

Soort
besluit

Omschrijving

Vaststellen duurzaamheidsvisie
Stichtse Vecht energiek

17-122013

delegatie

Vaststelling Nota bodembeheer
en bodemkwaliteitskaart

30-62015

delegatie

Subsidietender Veilig Thuis 2019

26-42018

delegatie

1. De duurzaamheidsvisie Stichtse
Vecht Energiek 2014-2020, samen sterk
in duurzaamheid vaststellen.
2. De uitwerking van de visie
overdragen aan het college van B&W
met de volgende opdracht:
- ontwikkeling van een
uitvoeringsprogramma duurzaamheid
2014-2020, gericht op de uitvoering van
de ambities uit de duurzaamheidsvisie,
waaronder verankering van
duurzaamheid in de gemeentelijk
organisatie.
- lokale duurzaamheidskracht activeren
in het samen met partners op te richten
duurzaamheidshuis.
De uitgangspunten en beleidskaders
van de Nota bodembeheer vast te
stellen:
- Het bodembeheergebied (Bijlage II).
- De bodemkwaliteitskaart, bestaande
uit bijlagen III, IV, V, VI,VIII, IX.
- Het handelingskader bodembeheer
toemaakgronden Landelijk Gebied
(Bijlage VII).
- Voor de zones de Lokale Maximale
Waarden, voor toepassing van grond en
bagger op de landbodem, zoals
opgenomen in het raadsbesluit.
- Voor de thema’s die zijn benoemd in
hoofdstuk 4 van de Nota Bodembeheer,
zoals opgenomen in het raadsbesluit.
2. Vaststelling van toekomstige
wijzigingen van of actualisaties in het
beleid aan het college te delegeren:
1. wijziging in de
bodemfunctieklassenkaart;
2. actualiseren van de
bodemkwaliteitskaart;
3. uitbreiding van het beheergebied.
1. Het college alle bevoegdheden te
verlenen om subsidie aan een
gecertificeerde instelling te
verlenen voor de taken als
genoemd in art 1 sub e van
voorgelegd raadsbesluit; het
college kan hiertoe een nadere
regeling (subsidieregeling)
vaststellen.
2. De bevoegdheden, bedoeld in het
eerste lid, behelzen alle
publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke

Onderhandelingsmandaat
college (Vreelandseweg 6/6a)

rechtshandelingen alsmede de
benodigde feitelijke handelingen,
met inbegrip van het verlenen van
mandaat, volmacht en machtiging
overeenkomstig afdeling 10.2, van
de Algemene wet bestuursrecht.
3. Dit besluit heeft primaat boven
overige besluiten die het
subsidiëren van gecertificeerde
instellingen op het terrein van
de taken zoals genoemd in art.
1 Sub e betreft.
College mandaat verlenen om op basis
van gekozen scenario binnen de
gegeven financiële bandbreedtes en
voorgestelde dekking – een finale
oplossing mogelijk te maken
De Nota Parkeernormen wijzigen door
opname van een parkeernorm voor
zorg(woningen).
2. Deel B van het Gemeentelijk Verkeeren Vervoerplan (GVVP) Stichtse Vecht
2013 te wijzigen door opname van 1.
Acceptabele loopafstanden naar horeca
en 2. Parkeeronderzoek bij nieuwe
ontwikkelingen.
3. De Nota Parkeernormen los te
koppelen van Deel B van het GVVP en
het college van B&W te mandateren de
Nota Parkeernormen aan te passen aan
toekomstige wijzigingen van
(CROW)parkeernormen.

31-52016

1 malig
mandaat

29-92015

1 malig
mandaat

22-112011

mandaat

het College van Burgemeester en
Wethouders te mandateren om
aanvragen voor
omgevingsvergunningen met betrekking
tot het toepassen van een activiteit op
grond van artikel 2.12 eerste lid, onder
a, sub 3º Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht te beoordelen op
ontvankelijkheid;

Oprichting Vastgoedbedrijf
Stichtse Vecht BV in het kader
van de
Vennootschapsbelasting
overheidsondernemingen.

16-122015

1 malig
mandaat

In te stemmen met de formele oprichting
van het Vastgoedbedrijf Stichtse Vecht
BV.
2. Het college te mandateren om
uitvoering te geven aan dit besluit en de
nadere invulling voor te bereiden.

Beleidsnotitie begraven in eigen
grond

17-122013

mandaat

aan het college van burgemeester en
wethouders de bevoegdheid te
mandateren om te beslissen op
verzoeken tot het aanwijzen van
gronden als bijzondere begraafplaats.

Algemeen delegatiebesluit

27-92011

delegatie

- Het goedkeuren c.q. kenbaar maken
van zienswijzen tegen de jaarrekening
van gemeenschappelijke regelingen

Nota Parkeernormen en
wijziging Deel B van het
Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan

Verklaring van geen
bedenkingen
omgevingsvergunningen

- Het doen blijken van gevoelens als
bedoeld in artikel 35, 3de en 5de lid Wet
gemeenschappelijke regelingen,
omtrent de ontwerp-begroting en
wijzigingen van de begroting van
gemeenschappelijke regelingen waar de
gemeente aan deelneemt.
-Het goedkeuren c.q. kenbaar maken
van zienswijzen tegen (ontwerp)
begrotingen, begrotingswijzigingen en
jaarrekeningen van verenigingen,
stichtingen en vennootschappen, waarin
de gemeente participeert of anderszins
een belang heeft.
-Het benoemen van bestuursleden c.q.
leden van de raad van toezicht alsmede
het goedkeuren van statuten van
stichtingen die (mede) openbaar
onderwijs in stand houden.
-Het aanwijzen van een locatie als huis
der gemeente.

