Bevoegdhedenregeling stadsdeel Noord 2013
Artikel 1
Begripsbepalingen
a. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
b. Onder ondermandaat wordt verstaan: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid;
c. Onder ondertekeningmandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te ondertekenen;
d. Onder machtiging wordt verstaan: de overdracht van een bevoegdheid die noch als een besluit, noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden
aangemerkt;
e. Onder volmacht wordt verstaan: de bevoegdheid in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
f. Onder mandaatregister wordt verstaan: het register behorende bij dit besluit waarin ten aanzien van het uitoefenen van bevoegdheden vermeld wordt aan
welke functionarissen mandaat, machtiging of volmacht wordt verleend.
Artikel 2
Verlening (onder)mandaat, (substitutie)volmacht, (onder)machtiging
1. Het mandaat, het volmacht en de machtiging wordt verleend volgens de bij dit besluit behorende genummerde tabellen, hierna te noemen: het
Mandaatregister, aan de Stadsdeelsecretaris, de Directeuren, de Directeur Concerncontroller, de directeur Projectbureau Noordwaarts, de Directeur,
Adjunct-Directeur en Inspecteurs van de Dienst Gemeentebelastingen, de Directeur van de GGD, de Directeur van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, de
Directeur van de Dienst Wonen, de Directeur van de Dienst Stadstoezicht, de Directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de Commandant
van de Brandweer Amsterdam, de directeur Cition B.V.,de directeur van het Servicehuis Personeel, de stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid, het hoofd
van de Sector Maatschappelijke Ontwikkeling van het stadsdeel Zuid-Oost, de directeur van Doras, de afdelingsmanager juridische zaken van stadsdeel
West, de coördinator en juridisch medewerkers van de unit bezwaar en beroep schuldhulpverlening, de directeur van de omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied;
2. Schriftelijk ondermandaat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht is toegestaan, tenzij in het register is
aangegeven dat ondermandaat niet is toegestaan;
3. Schriftelijk substitutie alsmede ondermachting is toegestaan.
Artikel 3
Reikwijdte mandaat
1. Het mandaat houdt de bevoegdheid in om namens het dagelijks bestuur dan wel de burgemeester besluiten te nemen.
2. De mandaatverlening houdt tevens in de bevoegdheid om terzake van de bevoegdheden, opgenomen in het bij dit Mandaatbesluit behorende
Mandaatregister, te verlenen, te ontheffen, te weigeren, in te trekken, te wijzigen, voorschriften of voorwaarden te stellen, niet in behandeling te nemen, te
verzoeken om aanvullende gegevens, beslistermijnen te verdagen, aanvraagformulieren vast te stellen alsmede het voeren van correspondentie terzake,
voor zover dit in het register al niet uitdrukkelijk is aangegeven.
3. De uitoefening van de in het Mandaatregister genoemde bevoegdheden omvat tevens -voor zover dit in het register al niet uitdrukkelijk is aangegeven- de
behandeling en afdoening van correspondentie, alsmede ondertekening en feitelijke handelingen ter voorbereiding of uitvoering van die stukken die
betrekking hebben op aangelegenheden die op het werkterrein van de afdeling liggen, waaronder mede te verstaan de bekendmaking – zowel
elektronisch als op papier – van de genoemde besluiten en voorts uitoefenen van taken en bevoegdheden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht voor
wat betreft het werkterrein van de afdeling of de (omgevings)dienst, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften (tenzij uitdrukkelijk in het
register anders is bepaald)
4. De mandaatverlening omvat tevens het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover de
afdeling is belast met de uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen.
5. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid ter zake van alle op grond van de Wet openbaarheid van bestuur te nemen besluiten, voor zover
deze betrekking hebben op aangelegenheden die op het werkterrein van de afdeling of de (omgevings)dienst liggen.
6. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid om te beslissen ter zake besluiten inzake inning en/of betaling van bestuurlijke geldschulden, voor
zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling of de (omgevings)dienst.
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7.
8.

De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid tot het toekennen van een dwangsom in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen, voor zover deze betrekking heeft op het werkterrein van de afdeling of de (omgevings)dienst.
dat de mandaatverlening tevens omvat de bevoegdheid om te beslissen omtrent het aanzeggen en toepassen van bestuursdwang en het opleggen van
een dwangsom.

Artikel 4
Grenzen aan het mandaat
1. De mandaatverlening omvat niet de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen ten aanzien van de genoemde bevoegdheden;
2. Bij het uitoefenen van het mandaat neemt de gemandateerde de algemene instructies en de instructies per geval als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht van het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter in acht.
3. Het mandaat is niet van toepassing op gevallen waarvoor geen sprake is van een vastgesteld beleidskader en evenmin sprake is van een vaste beleidslijn
voortvloeiend uit eerder genomen beslissingen in vergelijkbare gevallen, behoudens de gevallen dat er sprake is van een gebonden beschikking;
4. Van het mandaat mag geen gebruik worden gemaakt indien kennelijk bijzondere omstandigheden aanleiding geven te overwegen van de gebruikelijke
toepassing van de bevoegdheid af te wijken dan wel buiten het ter zake vastgestelde beleidskader of de vaste beleidslijn wordt getreden ;
5. Een mandataris kan de aan hem toekomende bevoegdheid niet uitoefenen indien hij tevens belanghebbende is;
6. Ten aanzien van de gemandateerde bevoegdheden die financiële gevolgen hebben, geldt dat hiervoor in de lopende begroting sluitend voorzien dient te
zijn.
Artikel 5
Wijze van ondertekening
In de ondertekening wordt tot uitdrukking gebracht dat de bevoegdheid namens het dagelijks bestuur dan wel de burgemeester wordt uitgeoefend.
Artikel 6
Plaatsvervanging
Voor de uitoefening van de in dit Mandaatbesluit opgenomen bevoegdheden kan de Directeur een plaatsvervanger kan aanwijzen voor de afdelingsmanager aan
wie hij ondermandaat heeft verleend
Artikel 7
Wijzigingen
1. Bij wijzigingen in de in dit Mandaatregister genoemde wetten en verordeningen treden de dan vigerende desbetreffende wetten en verordeningen
daarvoor in de plaats.
2. Wijzigingen in de mandaatverhoudingen en verleende ondermandaten worden opgenomen in het Mandaatregister
Artikel 8
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit Mandaatbesluit treedt in werking één dag na publicatie;
2. Met de inwerkingtreding van dit “Mandaatbesluit 2013”, komt het “mandaatbesluit 2012” te vervallen.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit 2013” of als “bevoegdhedenregeling Stadsdeel Noord 2013”
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

A - ALGEMENE ZAKEN
Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Concerncontroller

Afdelingsmanagers
Teamleiders

Paragraaf 4.1.3.2 Algemene wet
bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanagers
Teamleiders

De afhandeling van klachten op grond van
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,
inclusief de bevoegdheden van art. 9:12a en art.
9:14 Awb.
Het nemen van verdagingsbesluiten inzake
klachten

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

Directeuren, directeur Projectbureau
Noordwaarts
Directeur DMO

Afdelingsmanager JBZ
Klachtencoördinator

Art. 9:11, lid 2 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager JBZ

A5

Het doorzenden van beroep- en
bezwaarschriften

Art. 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager JBZ

A6

Het nemen van verdagingsbesluiten met
betrekking tot de behandeling van
bezwaarschriften
Beslissen op een verzoek om in te stemmen met
rechtstreeks beroep bij de administratieve
rechter
Het vervangen van archiefbescheiden door
reproducties, het vervreemden van
archiefbescheiden, het overbrengen van
archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats,
het opmaken van een verklaring van vernietiging

Art. 7:10 lid 3 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur DMO

Afdelingsmanager JBZ
Secretaris Commissie bezwaarschriften

Art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager JBZ

Artikel 7, artikel 8 lid 1, artikel 12 lid 1, artikel
13 lid 1,2 en 4, artikel 15 lid 1 en 2, artikel
16 lid 2 Archiefwet.
Artikel 6 lid 1, artikel 7 lid 1 en 2, artikel 8,
artikel 9 lid 1 t/m 3 Archiefbesluit

Directeuren, directeur Projectbureau
Noordwaarts

Afdelingsmanager Informatie

A1

Het verlenen, ontheffen, weigeren, intrekken,
wijzigen, stellen van voorschriften of
voorwaarden, niet in behandeling nemen,
verzoeken om aanvullende gegevens, het
vaststellen van aanvraagformulieren en het
voeren van correspondentie terzake van de
bevoegdheden die zijn opgenomen in dit
mandaatregister, voor zover al niet expliciet
opgenomen

A2

Het besluiten op ingediende ingebrekestellingen
op grond van de Wet dwangsom en beroep bij
niet tijdig beslissen.

A3

A4

A7

A8
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

van archiefbescheiden, en het stellen van
beperkingen aan de openbaarheid van
archiefbescheiden .
A9

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen
en vrijstellingen en subsidies (inclusief
afrekening) voor werken ten behoeve van het
stadsdeel, dan wel werken waarvan het
stadsdeel opdrachtgever is.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren,
Concerncontroller, directeur
Projectbureau Noordwaarts

Afdelingsmanagers
Teamleiders

A10

Het vragen van adviezen ten behoeve van te
verlenen vergunningen en ontheffingen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren,
Concerncontroller

Afdelingsmanagers
Teamleiders

A11

Uitvoering Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens art.
27, art. 35, art. 36, art. 38 lid 2, art. 40 en
art. 41.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren,
Concerncontroller, directeur
Projectbureau Noordwaarts m.b.t. het
taakveld van de eigen unit

Afdelingsmanagers m.b.t. het taakveld
van de eigen afdeling

A12

Inschrijven in de gemeentelijke
beperkingenregistratie en voorzien van
kadastrale aanduiding

Art. 7 lid 3 Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanagers m.b.t. het taakveld
van de eigen afdeling

A13

Het verlenen van inzage in de gemeentelijke
beperkingenregistratie en –register en de
kadastrale registratie, het verstrekken van
gewaarmerkte afschriften of uittreksels, het
verstrekken van een verklaring dat geen
publiekrechtelijke beperking van kracht is.

Art. 9 en 15a Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanagers m.b.t. het taakveld
van de eigen afdeling

A14

Het aanbieden van beperkingsbesluiten ter
inschrijving in het gemeentelijk
beperkingenregister aan de directeur van de
dienst Persoons- en Geoinformatie
Aanwijzen van vertegenwoordigers namens
dagelijks bestuur en deelraad in
bestuursrechtelijke procedures

Art. 5 t/m 8 Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager m.b.t. het taakveld
van de eigen afdeling

Art. 160 lid 1 aanhef en onder f
Gemeentewet en artikel 8:24 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur DMO, Directeur DWZS,

Afdelingsmanager JBZ
Afdelingsmanagers
Teamleiders, bedrijfsleiders,
rayonmanagers

Instellen van stembureaus en benoemen van
(plaatsvervangende) leden van stembureaus

Art. E3 en E4 Kieswet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Servicecentrum

A15

A16
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Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

B – VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
Bouwen en wonen
B1

Het verlenen van omgevingsvergunningen

Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B2

Het nemen van verdagingsbesluiten m.b.t.
aanvragen omgevingsvergunningen
De toepassing van de in hoofdstuk 4 opgenomen
schadevergoedingsregeling.

Art 3.9, lid 2 Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen

B3

Het verzoeken om aanvullenden gegevens m.b.t.
aanvragen omgevingsvergunningen

Art. 4:5 Awb, 4.2 Bor

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen

B4

Vergunningen voor woningonttrekking,
samenvoegen en omzetten

Art. 30 e.v. Huisvestingswet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B5

Splitsingsvergunningen en vergunningen voor
het verlenen van deelnemings- of
lidmaatschapsrechten met betrekking tot
gebouwen

Art. 33 Huisvestingswet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B6
Bevestigen van sloopmeldingen

Art. 1.26 Bouwbesluit 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunning en
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen

B7

Het opleggen van nadere voorwaarden aan het
slopen.

Art. 1.29, 1e en 2e lid Bouwbesluit 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B8

Verzoek aan minister om toestemming voor het
opleggen nadere voorschriften Dubo (Duurzaam
Bouwen)
Ontheffingen van voorschriften bouwverordening
of AmvB krachtens artikel 8 lid 8 Woningwet

Art. 7A Woningwet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Art. 11 lid 1 en 2 Woningwet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Intrekken Omgevingsvergunning dan wel
beslissen op een verzoek daartoe

Art. 2.33 Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Afdelingsmanager Handhaving

B9
B10

4.1 t/m 4.3 Wabo
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Bevoegdheid

Grondslag
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Ondermandaat / -Volmacht /
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B11

Besluiten en mededelingen op grond van de
Bouwverordening Amsterdam 2003

Diverse artikelen Bouwverordening
Amsterdam 2003

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B12

Vrijstelling van voorschriften Bouwverordening
Amsterdam 2003

Hoofdstuk 2, par. 5 en art. 6A.8.1
Bouwverordening Amsterdam 2003

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B13

Ontheffing van voorschriften van het Bouwbesluit

Art. 1.12 Bouwbesluit 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B14

Gebruiksvergunningen voor verblijfsinrichtingen
Gebruiksmeldingen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B15

Aanhouding en verdagingsbesluiten m.b.t.
aanvragen om gebruiksvergunningen voor
verblijfsinrichtingen
Besluiten en mededelingen op grond van de
Bouwverordening Amsterdam 2003

Art. 6.1.1. Bouwverordening Amsterdam
2003
Art. 1.18 Bouwbesluit 2012
Art. 6.1.4 Bouwverordening Amsterdam

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Diverse artikelen Bouwverordening
Amsterdam 2003

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

e

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

e

B16
B17

Vergunningen voor het in gebruik nemen van
inrichtingen i.v.m. brandveiligheid

Art. 2. Brandbeveiligingsverordening 2011

B18

Art. 3, 3 lid Erfgoedverordening Noord 2010

B19

Besluiten dat een aanvraag om aanwijzing als
gemeentelijk beschermd monument een
spoedeisend geval is
Het vragen van advies en het horen van de
eigenaar en zakelijk gerechtigden over het
voornemen tot aanwijzing als beschermd
monument

Art. 3, 2 lid Erfgoedverordening Noord 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B20

Het nemen van selectiebesluiten

Artikel 16 lid 1 van de Erfgoedverordening
stadsdeel Noord 2010

Directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s)

Door de directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s) aan te wijzen
functionarissen

B21

Het vaststellen of een archeologisch rapport
voldoet aan de kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA)

Erfgoedverordening stadsdeel Noord 2010

Directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s)

Door de directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s) aan te wijzen
functionarissen

Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Noord 2013
-8-

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

B22

Het vaststellen van een programma van eisen

Artikel 16 lid 3 van de Erfgoedverordening
stadsdeel Noord 2010

Directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s)

Door de directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s) aan te wijzen
functionarissen
Door de directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s) aan te wijzen
functionarissen
Door de directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s) aan te wijzen
functionarissen

B23

Het geven van aanwijzingen tijdens het
veldonderzoek

Artikel 16 lid 4 van de Erfgoedverordening
stadsdeel Noord 2010

Directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s)

B24

Het vaststellen of een bouwhistorisch onderzoek
of rapport voldoet aan de Richtlijnen
bouwhistorisch onderzoek als bedoeld in artikel
1, onder k, van de Erfgoedverordening
Stadsdeel Noord
Verordening op het binnenwater

Erfgoedverordening stadsdeel Noord 2010

Directeur en afdelingshoofd
archeologie van Bureau Monumenten
en Archeologie of diens
plaatsvervanger(s)

B25

Besluiten op aanvragen om een ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig

Art. 2.4.1 Verordening op het binnenwater
2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B26

Besluiten op aanvragen om vergunning voor het
vervangen van een bedrijfsvaartuig

Art. 2.4.3 Verordening op het binnenwater
2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B27

Besluiten op aanvragen om vergunning voor het
verbouwen van een bedrijfsvaartuig

Art. 2.4.4 Verordening op het binnenwater
2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B28

Besluiten omtrent het al dan niet verlenen van
ontheffing van het verbod tot het afmeren van
plezier-vaartuigen langer dan 12 meter op
andere dan daartoe aangewezen ligplaatsen.

Art. 2.5.1. lid 3 jo 2.5. lid 1 en 2 Verordening
op het binnenwater 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B29

Besluiten omtrent het al dan niet verlenen van
ontheffing van het verbod tot het innemen van
een ligplaats met een object of het plaatsen van

Art. 2.5.2 lid 2 juncto 2.5.2 lid 1. Verordening
op het binnenwater 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
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een object in, op of boven het water.
B30

Besluiten op aanvragen om een
ligplaatsvergunning voor een woonboot

Art. 2.3.1 Verordening op het binnenwater
2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B31

Besluiten op aanvragen om een
vervangingsvergunning voor een woonboot

Art. 2.3.3 Verordening op het binnenwater
2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B32

Besluiten op aanvragen om een
verbouwingsvergunning voor een woonboot

Artikel 2.3.4 Verordening op het
binnenwater 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)

Algemene Plaatselijke Verordening e.d.
B33

Ontheffing van het verbod diensten op of aan de
weg aan te bieden

Art. 2.50 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B34

Ontheffing van het verbod om voorwerpen vast
te maken

Art. 4.2 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B35

a)Vergunning voor het plaatsen, aanbrengen,
hebben of storten van voorwerpen aan, op, in of
boven de weg (objectvergunning)
b)Vergunning voor het plaatsen, aanbrengen,
hebben of storten van voorwerpen aan, op, in of
boven de weg (objectvergunning) voor zover dit
kleine objecten betreft

Art. 4.3 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Mededeling omtrent het toelaatbaar achten van
reclame aan onroerende zaken

Art. 4.10 Algemene Plaatselijke Verordening

B36

b) directeur dienst
Binnenwaterbeheer

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

a) Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
b) Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen
Inspecteurs Vaarwegen dienst
Binnenwaterbeheer
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

B37

Ontheffing van verbod reclame op of aan de weg
te maken

Art. 4.11 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B38

(Jaar)Vergunningen om in de openbare ruimte
werkzaamheden te verrichten.

Art. 8 en 9 Verordening Werken in de
Openbare ruimte

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B39

Ontheffing om toestellen, geluidsapparatuur,
machines of geluidswagens te gebruiken of dit
gebruik toe te laten (ontheffing hinder
omgeving).
Het nemen van KLT-besluiten, voor zover de
werkingssfeer van het besluit zich beperkt tot de
grenzen van het stadsdeel.

Art. 5.5 lid 1 en 2 Algemene Plaatselijke
Verordening en art. 3 Zondagswet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Art. 4.13 Algemene Plaatselijke
Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B41

Ontheffing voor het openbaar inzamelen van
geld of zaken, of daartoe een intekenlijst
aanbieden, m.u.v. landelijke collecten

Art. 2.24 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B42

Vergunning voor het openbaar inzamelen van
geld of zaken al dan niet via een intekenlijst
(collectevergunning)

Artikel 2.52 Algemene Plaatselijke
Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B43

Ontheffing van het verbod om voertuigen van
een autobedrijf en dergelijke aan de straat te
parkeren

Artikel 4.20 Algemene Plaatselijke
Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B40

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen,
Teamleider Bouw,
De voor de verlening van Wiorvergunningen door het college van
B&W c.q. het desbetreffende db
(onder)gemandateerde ambtenaren van
de stadsdelen West, Oost en Centrum,
en het Westpoortgebied, voorzover
het stadsdeelgrensoverschrijdende
werkzaamheden betreffen.
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw Coördinator team
Openbare Orde (medewerker
dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

B44

Ontheffing van het verbod op of aan de weg
voertuigen te koop aan te bieden

Artikel 4.21 Algemene Plaatselijke
Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B45

Ontheffing van het verbod reclamevoertuigen te
parkeren

Art. 4.23 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B46

Ontheffing van het verbod caravans,
aanhangwagens e.d. te parkeren

Art. 4.25 Algemene Plaatselijke Verordening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B47

Het verlenen van een ontheffing op grond van de
Verordening Winkeltijden

Art. 5,7,8 & 12 Winkeltijdenverordening
Amsterdam 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

B48

Het accepteren van een melding klein kansspel

Artikel 7c Wet op de kansspelen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B549

Het verbieden van een klein kansspel

Artikel 7c, 2 en 3 lid Wet op de kansspelen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

e

e

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Peuterspeelzalen / Voorschoolse Educatie
B50

Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan
de houder van een kindercentrum of
peuterspeelzaal en het de houder van een
peuterspeelzaal verbieden de exploitatie voort
te zetten

Artt. 6 en 7 Verordening kwaliteitseisen
Peuterspeelzalen en Voorschoolse Educatie

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B51

Het meedelen dat opneming van het
kindercentrum, onderscheidenlijk het
gastouderbureau in het register heeft
plaatsgevonden

Art. 1.46, lid 2 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
Teamleider bouw

B52

Afgeven van een beschikking aan de houder van
een kindercentrum of gastouderbureau

Art. 1.46, lid 1 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
Teamleider bouw
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

B53

Het meedelen dat opneming van een
peuterspeelzaal in het register heeft
plaatsgevonden

Art. 2.3, lid 2 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

B54

Afgeven van een beschikking aan de houder van
een peuterspeelzaal

Art. 2.3, lid 1 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

B55

Het in ontvangst nemen van en beoordelen op
volledigheid en juistheid van een aanvraag tot
het in exploitatie nemen van een voorziening
voor gastouderopvang

Art. 1.45 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

B56

Besluiten om op basis van art. 4:5 eerste lid Awb
een aanvraag als bedoeld onder B56 niet te
behandelen indien deze onvolledig of onjuist is
ingediend.
Nemen van een beschikking op een aanvraag tot
het in exploitatie nemen van een voorziening
voor gastouderopvang
Zorgdragen voor het onverwijld inschrijven van
een voorziening voor gastouderopvang in het
Landelijk Register Kinderopvang en het
informeren van de houder van het
gastouderbureau hierover conform art. 1.46
tweede en derde lid Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

Art. 1.46 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

B59

Onverwijld uitschrijven uit het Landelijk Register
Kinderopvang van de voorziening voor
gastouderopvang, indien de houder van het
gastouderbureau heeft aangegeven dat de
voorziening voor gastouderopvang op het
moment van de aanvraag niet langer in
exploitatie is.
Regionale Havenverordening NZK

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur van de GGD

Afdelingsmanager vergunningen
teamleider bouw

B60

Het een kapitein of schipper opdragen een schip
te verhalen of te doen verhalen naar een andere

Art. 3.4 Regionale Havenverordening NZK

Havenmeester Amsterdam

Toegestaan

B57

B58
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

ligplaats
B61

B62

B63

Het opleggen van maatregelen ter bescherming
van veiligheids- of milieubelangen aan de
kapitein, schipper of exploitant van een schip dat
in de haven verblijft of zich op een ligplaats
bevindt, indien dat schip wordt onttrokken aan
het economisch verkeer
Aanwijzing van gebieden waar het verboden is
om aan boord van een afgemeerd schip een
generator te gebruiken alsmede het verlenen
van ontheffing van dit verbod.

Art. 3.9 Regionale Havenverordening NZK

Havenmeester Amsterdam

Toegestaan

Art. 4.3 Regionale Havenverordening NZK

Havenmeester Amsterdam

Toegestaan

Aanwijzing van gebieden waar het verboden is
om aan boord van een afgemeerd schip de
hoofd- en hulpmotor in werking te hebben
alsmede het verlenen van ontheffing van dit
verbod.

Art. 4.4 Regionale Havenverordening NZK

Havenmeester Amsterdam

Toegestaan

De door de directeur van de Dienst
Milieu en Bouwtoezicht aan te wijzen
functionarissen
De door de directeur van de Dienst
Milieu en Bouwtoezicht aan te wijzen
functionarissen

Overig
B64

Het vaststellen van de voorziening verbetering
energie en binnenklimaat

Regeling verbetering binnenklimaat
huisvesting primair onderwijs 2009

Directeur van de dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

B65

Toetsen van het EBA-advies voor een
schoolgebouw aan het Programma van eisen
verbetering energie en binnenklimaat
schoolgebouwen

Regeling verbetering binnenklimaat
huisvesting primair onderwijs 2009

Directeur van de dienst Milieu en
Bouwtoezicht

B66

Toetsen van de voorziening aan de verdeling
van verantwoordelijkheden tussen gemeente,
stadsdelen en school

Regeling verbetering binnenklimaat
huisvesting primair onderwijs 2009

Directeur van de dienst Milieu en
Bouwtoezicht

De door de directeur van de Dienst
Milieu- en Bouwtoezicht aan te wijzen
functionarissen

B67

Voeren van overleg met stadsdelen en
schoolbesturen gericht op vaststellen van de
voorziening

Regeling verbetering binnenklimaat
huisvesting primair onderwijs 2009

Directeur van de dienst Milieu en
Bouwtoezicht

De door de directeur van de Dienst
Milieu- en Bouwtoezicht aan te wijzen
functionarissen

B68

Het al dan niet eenmalig aanwijzen van een huis
der gemeente in verband met het sluiten van

Art. 63, lid 1, BW, art. 108 juncto 147, lid 2
Gemeentewet en delegatiebesluit d.d.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Servicecentrum
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

een huwelijk of het aangaan van geregistreerd
partnerschap
B69

Vaststellen huisnummer

Art. 4 Verordening op de vastgoedregistratie
Amsterdam 2011

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B70

Het geven van inzage in het BAG-register.

Art. 32 lid 1 onder a Wet BAG.

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Art. 17 Reglement vastgoedregistratie
Amsterdam 2011
B71

B72

Het ondertekenen van een verklaring op grond
van art. 7 onder f onderdeel 2 of art. 8 onder i
onderdeel 2 of 3 Besluit BAG

Art. 7 onder f onderdeel 2 of art. 8 onder i
onderdeel 2 of 3 Besluit BAG

Het aanwijzen van ambtenaren die besluiten

Art. 6, 2 lid Reglement vastgoedregistratie
Amsterdam 2011

Stadsdeelsecretaris en directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen

Art. 9 lid 1 Wet Kenbaarheid
publiekrechtelijke .
beperkingen onroerende zaken (Wkpb) jo
art 12 Uitvoeringsbesluit Wkpb.

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

en daarop betrekking hebbende
uitspraken en meldingen van feitelijke
gebeurtenissen kunnen leveren aan de
beheerder
B73

Het geven van inzage in het gemeentelijke
beperkingenregister en de gemeentelijke
beperkingenregistratie.
Het geven van inzage in de kadastrale
registratie.

B74

Het afgeven of toezenden van een afschrift,
uittreksel of verklaring ex art 9 lid 1 Wkpb
Het waarmerken van een afschrift of uittreksel ex
art. 9 lid 1 Wkpb door in het afschrift of uittreksel
de ondertekende verklaring op te nemen “voor
eensluidend afschrift” of “voor eensluidend
uittreksel” onder vermelding van de datum van

Art. 1 onder g Reglement
vastgoedregistratie Amsterdam 2011
e

Art. 15a Wkpb
Art. 24 lid 1 onder a, en lid 2 Reglement
vastgoedregistratie Amsterdam 2011
Art. 13 Uitvoeringsbesluit Wkpb
Art. 14 Uitvoeringsbesluit Wkpb
Art. 24 lid 1 onder b en c, en lid 2
Reglement vastgoedregistratie Amsterdam
2011
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Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

verstrekking van het afschrift of uittreksel.
B75

Het uitvoeren van de Wkpb door het met
kadastrale aanduiding en de geometrische
contour aan de directeur van de Dienst
Basisinformatie ter inschrijving in het
gemeentelijke beperkingenregister
aanbieden van gemeentelijke
beperkingenbesluiten ex art. 3 lid 1 Wkpb die het
stadsdeel heeft vastgesteld, daarop betrekking
hebbende beslissingen in administratief beroep,
rechterlijke uitspraken en vervallenverklaringen
ex art. 7 lid 4 Wkpb.

Art. 5, 6, 7 en 8 Wkpb
Art. 23 Reglement vastgoedregistratie
Amsterdam 2011

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

B76

Het behandelen en afdoen van klachten m.b.t.
de gemandateerde en gemachtigde
bevoegdheden in het Reglement
vastgoedregistratie Amsterdam 2011

Afd 9.1 Awb
Art. 30 Reglement vastgoedregistratie
Amsterdam 2011

Dagelijks bestuur

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

C – BURGEMEESTERBEVOEGDHEDEN EN BURGERZAKEN
De burgemeester heeft op 3 juni 2005 (mandaatbesluit Burgerzaken, Gemeenteblad 3B, 2005, nr. 46) en op 1 januari 2013 (Algemeen mandaat Bm-bevoegdheden stadsdeelvoorzitter, Gemeenteblad
3B, 2012, nr. 101) mandaat c.q. volmacht/machtiging verleend aan de voorzitter van het dagelijks bestuur met de mogelijkheid van ondermandaat c.q. ondervolmacht/machtiging.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni 2005 (mandaatbesluit Burgerzaken, Gemeenteblad 3B, 2005, nr. 45) mandaat c.q. machtiging verleend aan de voorzitter van het dagelijks
bestuur met de mogelijkheid van ondermandaat c.q. ondervolmacht/machtiging.

APV e.d.

C1

C2

Aanwijzen wegen of weggedeelten waar het
verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen
of in aangebroken flessen, blikjes etc. bij zich te
hebben.
Aanwijzen wegen of weggedeelten waar het
verboden is softsdrugs te gebruiken of openlijk
voorhanden te hebben

Artikel 2.17 lid 2 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

Artikel 2.17 lid 5 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend
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Bevoegdheid

Grondslag

C3

Verkorten van de aanmeldingstermijn voor een
optocht, het geven van voorschriften en het
verbieden van een optocht, voorzover deze geen
stadsdeelgrenzen overschrijdt

Artikel 2.34 lid 2, artikel 2.35, artikel 2.36 lid
1 Algemene Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

C4

Beslissen op een aanvraag voor een
evenementenvergunning, het stellen van een
andere termijn voor het indienen van de
aanvraag

Artikel 2.40 lid 1 en 3, artikel 2.43 Algemene
Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

C5

Verbieden van evenementen waartegen
bezwaren bestaan en aanwijzen van gebieden
en periodes waarvoor beperkingen worden
gesteld aan het aantal te houden evenementen

Artikel 2.41 lid 5 en 6 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

C6

Aanwijzen van plaatsen waarvoor de
vergunningplicht van artikel 2.40 lid 1 niet geldt

Artikel 2.42 lid 1 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

C7

Verbinden van voorschriften en beperkingen aan
evenementenvergunning alsmede bepalen dat
een borgsom wordt betaald in belang van het
nakomen van opgelegde voorschriften

Artikel 2.44 lid 1 en 2 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

C8

Beslissen op vergunningaanvraag voor een voor
publiek toegankelijk evenement in een gebouw
of vaartuig

Artikel 2.47 lid 1 en 3 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

C9

Aanwijzen van wegen en tijden waar niet als
straatartiest mag worden opgetreden of waar
geen muziek ten gehore mag worden gebracht
en het beslissen op aanvragen voor een
vergunning als straatartiest of voor het ten
gehore brengen van muziek
Beslissen op een aanvraag
exploitatievergunning horecabedrijf

Artikel 2.49 lid 1 en 2 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Artikel 1.7, artikel 3.3, artikel 3.8 lid 1 en 2,
artikel 3.11 Algemene Plaatselijke
Verordening
Artikel 3.15 lid 1 en 3 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Medewerkers vergunningen voor wat

C10

C11

Beperken van openingstijden van
horecabedrijven en in geval van bijzondere
omstandigheden of bijzondere horecabedrijven

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /

Nr.

-Machtiging
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Geen ondermandaat verleend
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

verruimen van openingstijden van
horecabedrijven

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
betreft de verruiming van de
openingstijden

C12

Wijzigen van een exploitatievergunning voor een
horecabedrijf

Artikel 1.7 en artikel 3.24 Algemene
Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

C13

Beslissen op aanvraag vergunning voor
ingebruikneming van de weg ten behoeve van
een terras alsmede het aanwijzen van wegen
waar geen terras mag worden geëxploiteerd
Beslissen op aanvraag vergunning voor een
prostitutiebedrijf

Artikel 3.17 en artikel 3.18 onder a
Algemene Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

Artikel 3.3, artikel 3.27 lid 1 en artikel 3.30
Algemene Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C15

Beperken van de openingstijden van een
prostitutiebedrijf

Artikel 3.33 lid 1 Algemene plaatselijke
verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C16

Beslissen op een aanvraag om ontheffing van de
nadere regels als bedoeld in artikel 3.36 eerste
lid
Het intrekken van de vergunning van een
prostitutiebedrijf

Artikel 3.36 tweede lid Algemene
Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

Artikel 3.34 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C18

Beslissen op aanvraag vergunning voor een
seksinrichting

Artikel 3.3, artikel 3.45 en artikel 3.47
Algemene Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C19

Intrekken van de vergunning voor een
seksinrichting

Artikel 3.50 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C20

Meedelen dat wijze van tentoonstellen,
aanbieden of aanbrengen van zaken,
opschriften, aankondigingen, gedrukte en/of
geschreven stukken, afbeeldingen van erotischpornografische aard de openbare orde of het
leefklimaat in gevaar brengen
Bepalen van gevallen waarin de waarden als
bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19. 2.20 en 4.113
van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (“Activiteitenbesluit”)
niet van toepassing zijn

Artikel 3.51 lid 1 Algemene Plaatselijke
Verordening

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

Artikel 5.6 lid 2 onder b.c en d en lid 3
Algemene Plaatselijke Verordening

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen
Directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

C14

C17

C21
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Bevoegdheid

C22

Verlenen van een gedoogverklaring inzake
verkoop van softdrugs aan horecabedrijven
bedoeld in het besluit van de burgemeester van
4 april 1995, nr. 953306 en het vaststellen van
een formulier voor de aanvraag voor bedoelde
gedoogverklaring
Verlenen van een ontheffing ten behoeve van
het houden van openbare vermakelijkheden voor
13.00 uur

Besluit van de burgemeester van 4 april
1995 nr. 953306

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

Artikel 4 lid 3 Zondagswet

Voorzitter DB

C24

Beslissen op vergunningaanvraag voor de
exploitatie van een speelautomatenhal

Artikel 4 lid 1 Verordening
speelautomaten(hallen)

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

C25

Verbinden van voorschriften of beperkingen aan
een vergunning voor de exploitatie van een
speelautomatenhal
Intrekken van een vergunning voor de exploitatie
van een speelautomatenhal

Artikel 7 lid 3 Verordening
speelautomaten(hallen)

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

Artikel 9 Verordening
speelautomaten(hallen)

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen

Het opvragen van strafregistergegevens en het
vragen van inlichtingen uit de algemene
documentatieregisters t.b.v.
1) het nemen van besluiten o.g.v. de Wet
op de kansspelen, genoemd in dit
besluit
2) het nemen van besluiten o.g.v. de
Drank en Horecawet, genoemd in dit
besluit
3) het nemen van besluiten o.g.v. de
Algemene plaatselijke Verordening
2008
Het aanwijzen van toezichthouders belast met
het toezicht op de door de burgemeester
gemandateerde bevoegdheden, voor zover de in
dit Mandaatbesluit opgenomen regelingen daarin
voorzien
Het toepassen van bestuursdwang of het
opleggen van een last onder dwangsom ten
aanzien van in dit Mandaatbesluit vermelde

Artikel 9 t/m 13 Wet op de justitiële en
strafrechtelijke gegevens
Artikel 13 Besluit justitiële gegevens

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen

Artikel 6.2 Algemene plaatselijke
verordening Artikel 13 verordening
speelautomaten(hallen)
Andere voorkomende wetten en
verordeningen
Artikel 125 lid 3 Gemeentewet
Artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht

Voorzitter DB

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Handhaving

C23

C26

C27

C28

C29

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /

Nr.

-Machtiging
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Nr.

C30

C31

Bevoegdheid
voorschriften voor zover deze betrekking hebben
op door de burgemeester gemandateerde
bevoegdheden
Het bij dwangbevel invorderen van de kosten
van bestuursdwang of van het opleggen van de
last onder dwangsom voor zover deze
betrekking hebben op door de burgemeester
gemandateerde bevoegdheden
Het beslissen omtrent aanvragen om drank- en
horecavergunningen

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Artikel 5:26 lid 1 en artikel 5:33 lid 1
Algemene wet bestuursrecht

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Handhaving

Artikel 3 Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen

e

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen

e

Het verlenen van ontheffing van de bij of
krachtens artikel 4 van de DHW gestelde regels
voor ten hoogste 12 dagen met het oog op een
bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard
Het raadplegen van het register als bedoeld in
e
artikel 8, 5 lid onder a DHW

Artikel 4, 4 lid Drank- en Horecawet

Artikel 8, 5 lid onder a Drank- en
Horecawet

Voorzitter DB

Het ontzeggen van de bevoegdheid zwakalcoholhoudende drank te verkopen wegens
e
overtreding van artikel 20, 1 lid DHW alsmede
het opleggen van een last onder bestuursdwang
ter handhaving van een dergelijke ontzegging
Het beperken van een drank- en
horecavergunning tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank
Het in ontvangst nemen van een melding en het
bevestigen van de ontvangst van de melding

Artikel 19a Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen
Afdelingsmanager Handhaving

Verordening gebaseerd op artikel 25a
Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen

Artikel 30a Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

C37

Het wijzigen van het aanhangsel alsmede het
weigeren van de wijziging van het aanhangsel

Artikel 30a, 2 en 5 lid Drank- en
Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen
Afdelingsmanager Vergunningen

C38

Het schorsen van de drank- en
horecavergunning

Artikel 32 Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Handhaving

C39

Het verlenen van een ontheffing ten aanzien van
het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
drank

Artikel 35, 1 en 5 lid Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)

C32

C33

C34

C35

C36

e

e

e

e
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Bevoegdheid

C40

Het ontzeggen van de toegang tot een ruimte
wegens in strijd met de DHW verstrekken van
alcoholhoudende drank in die ruimte
Het toepassen van bestuursdwang ter
e
handhaving van de bij artikel 5:20, 1 lid Awb
gestelde verplichting
Het opleggen van een bestuurlijke boete wegens
overtreding van de Drank- en Horecawet

Artikel 36 Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Handhaving

Artikel 44 Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Handhaving

Artikel 44a Drank- en Horecawet

Voorzitter DB

Geen ondermandaat verleend

C43

Het afwijken van artikel 3 en 4 van het Besluit
eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

Artikel 4a Besluit eisen inrichtingen Dranken Horecawet

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen

C44

Loterijvergunningen

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Voorzitter DB

C45

Speelautomatenvergunning

Artikel 30b Wet op de kansspelen

Voorzitter DB

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Coördinator team Openbare Orde
(medewerker dienstverlening F)
Afdelingsmanager Vergunningen

C41

C42

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /

Nr.

-Machtiging

Burgerzaken

C46

Het verstrekken van nationale paspoorten,
reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en andere reisdocumenten

Artikel 40 lid 1 Paspoortwet

Voorzitter DB

C47

Het verstrekken van Nederlandse
identiteitskaarten

Artikel 40 lid 7 Paspoortwet

Voorzitter DB

C48

Het bijschrijven van kinderen, wijzigen of
verwijderen daarvan en het aanbrengen van
verdere wijzigingen

Artikel 43 Paspoortwet

Voorzitter DB

C49

Het voornemen mededelen om een
reisdocument te weigeren of vervallen te
verklaren

Artikel 44 lid 4 Paspoortwet

Voorzitter DB

C50

Het weigeren of vervallen verklaren van een
reisdocument

Artikel 44 lid 1 Paspoortwet

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunningen
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Vergunning

C51

Het verstrekken of terug geven van een
reisdocument

Artikel 45 lid 1 Paspoortwet

Voorzitter DB

C52

Het verstrekken van een reisdocument en het
ongedaan maken van een van rechtswege
vervallen beschrijving

Artikel 54 lid 4 Paspoortwet

Voorzitter DB

C53

Het inhouden van een reisdocument

Artikel 55 onder a Paspoortwet

Voorzitter DB

C54

Het verstrekken van faciliteitenpaspoorten en
tweede paspoorten

Artikel 17 PUN (Paspoort
Uitvoeringsregeling Nederland) 2001

Voorzitter DB

C55

Het aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn
namens hem bijschrijvingen in een reisdocument
aan te brengen

Artikel 33 lid 2, artikel 50 en artikel 55
Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland
2001

Voorzitter DB

C56

Het verrichten van overige werkzaamheden die
op grond van de PUN 2001 aan hem zijn
opgedragen

Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland
2001

Voorzitter DB

C57

Beslissen over het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 9 Privacyreglement
paspoortadministratie

Artikel 73 Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001

Voorzitter DB

C58

Beslissen over de taken als bedoeld in artikel 12
Privacyreglement paspoortadministratie en
artikelen 33 t/m 46 wet bescherming
persoonsgegevens
De afgifte van rijbewijzen

C59

Voorzitter DB

Artikel 116 Wegenverkeerswet
Artikel 33 t/m 48 Reglement Rijbewijzen

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

C60

Het al dan niet ongeldig verklaren van een
rijbewijs

Artikel 124, 125,132 en 134
Wegenverkeerswet

Voorzitter DB

C61

Het in ontvangst nemen van aanvragen tot
afgifte van een rijbewijs

Artikel 113 Wegenverkeerswet
Artikel 27 t/m 31 en artikel 48 Reglement
Rijbewijzen

Voorzitter DB

C62

Het weigeren van afgifte van rijbewijzen

Artikel 112 Wegenverkeerswet

Voorzitter DB

C63

Het innemen van een rijbewijs

Artikelen 115, 122, 123, 124, 130, 131 en
134 Wegenverkeerswet

Voorzitter DB

C64

Het beslissen omtrent het verstrekken van
gegevens als bedoeld in artikel 9 van het
Privacyreglement rijbewijzenadministratie

Voorzitter DB

C65

Het beslissen omtrent het verlenen van inzicht
en verrichten van correcties in de
rijbewijzenadministratie als bedoeld in artikel 12
van het Privacyreglement
rijbewijzenadministratie en het nemen van
beslissingen in het kader van de artikelen 33 t/m
46 Wet bescherming persoonsgegevens
De bevoegdheid tot raadplegen en reproduceren
van de in het Centraal Register Rijbewijzen
opgenomen gegevens

Voorzitter DB

C66

Artikel 7 Privacyregeling Centraal Register
Rijbewijzen

Voorzitter DB

C67

De bevoegdheid tot invoering, wijziging en
verwijdering van gegevens

Artikel 9 Privacyregeling Centraal Register
Rijbewijzen

Voorzitter DB

C68

Het niet in behandeling nemen van een
aanvraag tot een verklaring omtrent het gedrag

Artikel 24 wet op de justitiële documentatie
en de verklaringen van het gedrag

Voorzitter DB

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning

Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
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Nr.

Bevoegdheid

C69

Het opstellen en ondertekenen van de verklaring
alsmede het doen van mededelingen als
bedoeld in artikel 3 lid 3 van het Besluit van 12
januari 1966, houdende vaststelling van
voorschriften omtrent de wijze en de voorwaarde
van de betaling van pensionen als bedoeld in
artikel R1 lid 2 van de Algemene Burgerlijke
Pensioenwet
Het in ontvangst nemen van een verklaring tot
verkrijgen of afstand van Nederlanderschap

C70

Grondslag

Artikel 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning

Voorzitter DB

Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning
Directeuren
Afdelingsmanager Servicecentrum
Medewerkers Servicecentrum en
Vergunning

C71

Het verstrekken van bewijzen van
Nederlanderschap alsmede het weigeren
bewijzen van Nederlanderschap te verstrekken

Voorzitter DB

C72

Het in ontvangst nemen van
naturalisatieverzoeken

Artikel 7 Rijkswet op het Nederlanderschap

Voorzitter DB

C73

De werkzaamheden voortvloeiend uit de
richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging

Richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging
1989

Voorzitter DB

D - HANDHAVING
D1

Aanwijzen van ambtenaren die belast zullen zijn
met de taak om toe te zien op de naleving van
de artt. 7.2.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1 en 7.4.2 van de
Bouwverordening Amsterdam 2003 (hygiënisch
woningtoezicht)

Art. 100a Woningwet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Directeur van de Geneeskundige en
Gezondheidsdienst (GGD)

Geen ondermandaat verleend

D2

Aanwijzen van ambtenaren die belast zullen zijn
met de taak om toe te zien op de naleving van
de bij of krachtens de Woningwet gegeven voorschriften

Art. 100a Woningwet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Geen ondermandaat verleend
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Bevoegdheid

D3

Aanwijzen van ambtenaren die belast zullen zijn
met de taak om toe te zien op de naleving van
de bij of krachtens de Monumentenwet 1988
gegeven voorschriften
Aanwijzen van ambtenaren die belast zullen zijn
met de taak toe te zien op de naleving van de
bepalingen van de Brandbeveiligingsverordening

Art. 63 Monumentenwet 1988

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Geen ondermandaat verleend

Art. 8 Brandbeveiligingsverordening 2011

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Commandant van de Brandweer Amsterdam

Geen ondermandaat verleend

D5

Bestuursrechtelijke handhaving op grond van
Hoofdstuk I t/m IV Woningwet

Art. 100 Woningwet juncto 125
Gemeentewet juncto afdeling 5.3. en 5.4.
Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager handhaving

D6

Bestuursrechtelijke handhaving op grond van de
Verordening op het Binnenwater 2010

Artt. 2.12, 2.3.1,2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1,
2.5.1, 2.5.2 Verordening op het Binnenwater
juncto 125 Gemeentewet juncto afdeling
5.3. en 5.4. Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D7

Stilleggen illegale sloop en/of aanlegactiviteiten

Art. 1.26 Bouwbesluit 2012 juncto art. 125
Gemeentewet, bestemmingsplannen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D8

Mededelen dat het gebruik van een bouwwerk,
standplaats, open erf of terrein gevaarlijk is

Art. 7.2.1 Bouwverordening Amsterdam
2003

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D9

Het toepassen van bestuursdwang en het
nemen van het besluit waarin bestuursdwang
wordt aangezegd ten aanzien van het parkeren
van handkarren, bakfietsen e.d.

H.4 §6 Algemene Plaatselijke Verordening
Afd. 5.3 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

Het toepassen van bestuursdwang, het nemen
van het besluit waarin bestuursdwang wordt
aangezegd en/of het opleggen van een last
onder dwangsom met betrekking tot de onder
B1, B4, B5, B7, B11, B14, B17, B25 t/m 35, B37
t/m B39, B41 t/m 48, B50, B65, K1 en K2
genoemde bevoegdheden

Art. 125 Gemeentewet
Afd. 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Wijkbeheer Oost;
Afdelingsmanager Wijkbeheer West

D4

D10

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /

Nr.

Directeur Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven met betrekking tot de

-Machtiging

bevoegdheid, in het kader van het
centrale “project verwijdering
inboedels na gedwongen
ontruimingen”:
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Nr.

D11

Bevoegdheid

Het toepassen van bestuursdwang, het nemen
van het besluit waarin bestuursdwang wordt
aangezegd en/of het opleggen van een last
onder dwangsom met betrekking tot
overtredingen van de Afvalstoffenverordening

Grondslag

Artikel 125 Gemeentewet

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager stadsdeelbeheer;
Bedrijfsleider Inzameling

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

Art. 6.1.1 Bouwverordening, Bouwbesluit,
relevante bestemmingsplannen
Artikel 125 Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Afdelingsmanager Handhaving

Afd. 5.3 en 5.4 van de Algemene wet
bestuursrecht

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam

Afd. 5.3 en 5.4 van de Algemene wet
bestuursrecht
Afvalstoffenverordening 2009

D12

D13

Het toepassen van bestuursdwang, het nemen
van het besluit waarin bestuursdwang wordt
aangezegd en/of het opleggen van een last
onder dwangsom met betrekking tot het
bestrijden van illegale kamerverhuur

Het toepassen van bestuursdwang, het nemen
van het besluit waarin bestuursdwang wordt
aangezegd en/of het opleggen van een last
onder dwangsom met betrekking tot
overtredingen van de Wet Kinderopvang

Artikel 125 Gemeentewet
Afd. 5.3 en 5.4 van de Algemene wet
bestuursrecht

Wet Kinderopvang
D14

Het aanwijzen van toezichthouders belast met
toezicht op de naleving van de Wet
Kinderopvang

Wet Kinderopvang

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam

Geen ondermandaat verleend

D15

Het geven van aanwijzingen

Art. 1.65 en 2.23 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Directeur van de GGD Amsterdam

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam

D16

Het op grond van een volledig ingevuld
aanvraagformulier Registratie Gastouderschap
kwalitatief onderzoek uitvoeren en bij akkoord
daarvan onderzoek op de locatie uitvoeren

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Directeur van de GGD Amsterdam

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam

D17

Het aan houders van een kindercentrum, een
voorziening voor gastouderopvang, een
gastouderbureau of een peuterspeelzaal bekend
maken dat een voornemen bestaat tot:
1. het aanschrijven van bestuursdwang

Art. 125 Gemeentewet
Afd. 5.3.1. en 5.3.2 AWB
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Directeur van de GGD Amsterdam

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam
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Nr.

Bevoegdheid

2.

3.
4.

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

als bedoeld in afdeling 5.3.1. Awb
het opleggen van een last onder
dwangsom als bedoeld in afdeling 5.3.2
Awb
het verbieden van de exploitatie
het verwijderen uit het Register

D18

Het overgaan tot het onmiddellijk en mondeling
aan een houder van een kindercentrum, een
voorziening voor gastouderopvang, een
gastouderbureau of een peuterspeelzaal
aanzeggen van bestuursdwang indien de
vereiste spoed zich verzet tegen het gunnen van
een termijn en de situatie dermate spoedeisend
is, dat de beslissing tot toepassing van
bestuursdwang niet tevoren op schrift kan
worden gesteld.
een dergelijk besluit wordt onmiddellijk
mededeling gedaan aan het Dagelijks Bestuur,
dat het besluit binnen een week schriftelijk, dat
het besluit binnen een week schriftelijk dient te
bekrachtigen. Indien dit niet gebeurt, vervalt het
besluit een week nadat het besluit mindeling is
meegedeeld aan de betreffende houder

Art. 5.31 Awb
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Directeur van de GGD Amsterdam

Hoofd Hygiëne en Inspectie GGD
Amsterdam

D19

Het vaststellen van een formulier ten behoeve
van het indienen van aanvragen, het doen van
meldingen en het doorgeven van gewijzigde
gegevens ter uitvoering van de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

Art. 4.4 Awb

Directeur van de GGD Amsterdam

Inspectie GGD Amsterdam

D20

Het toezien op de naleving van de bij of
krachtens Afdeling 3 en Afdeling 4 van hoofdstuk
1 alsmede Afdeling 2 van hoofdstuk 2 van de
wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen gestelde regels en het geven
van aanwijzingen en bevelen

Artikel 1.61 en 2.19 Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

D21

Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan
een kindercentrum, een gastouderbureau, of een
voorziening voor gastouderopvang

Artikel 1.65, 1 en 2 lid en 2.23,1 en 2 lid
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Het verlengen van de geldigheidsduur van een
schriftelijk bevel van de toezichthouder

Artikel 1.65, 4 lid en 2.23, 3 lid Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Het verbieden van het verder voorzetten van de
exploitatie van een kindercentrum, een
gastouderbureau, of een voorziening van
gastouderopvang alsmede het verbieden de
instandhouding van een peuterspeelzaal voort te
zetten
Het opleggen een bestuurlijke boete, het
intrekken van een bestuurlijke boete en het
terugbetalen van een onterecht opgelegde boete
met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 4: 85 tot en met 4:87 Awb.
Het verwijderen van een
kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal uit
het Landelijk Register Kinderopvang resp. het
Landelijk Register Peuterspeelzaalwerk

Artikel 1.66 en 2.24Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Het ambtshalve wijzigen gegevens van een
kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal uit
het Landelijk Register Kinderopvang resp. het
Landelijk Register Peuterspeelzaalwerk

Art. 7, 6 lid en art. 13, 3 lid Besluit
registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Het opdrachtgeven aan de directeur van de
GGD om de gegevens van een
kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal te
wijzigen in cq te verwijderen uit het Landelijk

Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

D22

D23

D24

D25

D26

D27

e

Mandaat / Volmacht / Machtiging

e

e

e

e

e

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

e

Artikel 1.72 en 2.28, 1 lid Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

e

e

Art. 8, 1 lid en art. 14, 1 lid Besluit
registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk

e

e

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
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Nr.

D28

D29

D30

D31

D32

Bevoegdheid

Register Kinderopvang resp. het Landelijk
Register Peuterspeelzaalwerk en het bekend
maken hiervan in een lokaal verspreid dag-,
nieuws-, of huis-aan-huisblad
Het opleggen van een last onder
bestuursdwang, de toepassing van
bestuursdwang en het vaststellen van de kosten
voor bestuursdwang ter handhaving van de
onder D21 t/m D28 bevoegdheden alsmede het
op grond van art. 5:31b Awb intrekken van de
toepassing van bestuursdwang
Het opleggen van een last onder dwangsom ter
handhaving van de bij of krachten afd. 3 ,§2 en 3
van de Wkkp gegeven voorschriften,
onderscheidenlijk de krachtens art. 65 Wkkp
gegeven aanwijzingen en bevelen en de
e
krachtens art. 66, 1 lid Wkkp gegeven bevelen
e
tot sluiting dan wel kracghtens art. 1.65, 2 lid
Wkkp uitgevaardigde verboden
Het op verzoek opschorten, opheffen of
verminderen van de last onder dwangsom

Het nemen van een invorderingsbeschikking

Het intrekken van een last onder dwangsom

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
handhaving van Stadsdeel Zuid

Artikel 125 Gemeentewet,
Titel 4.4. en Afd. 5.3 Awb
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Artikel 125 Gemeentewet,
Titel 4.4 en afd. 5.3.2 Awb
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Artikel 125 Gemeentewet, Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen,
5:34 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Artikel 125 Gemeentewet, Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen,
5:37 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Artikel 125 Gemeentewet, Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen,
5:38 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
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Nr.

D33

D34

D37

D38

D39

D40

D41

Bevoegdheid

Grondslag

Het verzenden van een aanmaning, uitvoeren
van invorderingsmaatregelen dan wel bij
dwangbevel invorderen van een geldsom
voortvloeiend uit de nrs. D25, D29 en D30

Afd. 4.4.4. Awb

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de
hoogte van een dwangsom voor zover deze
verband houden met de onder D21 t/m D34
genoemde bevoegdheden

§ 4.1.3.2. Awb

Het behandelen en afdoen van klachten, voor
zover deze verband houden met de onder D21
t/m D35 genoemde bevoegdheden

Hoofdstuk 9 Awb

Het doorzenden van beroep- en
bezwaarschriften voor zover deze gericht zijn
tegen besluiten op grond van de onder D21 t/m
D35 genoemde bevoegdheden

Art. 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Het nemen van verdagingsbesluiten met
betrekking tot de behandeling van
bezwaarschriften en het bevestigen van verder
uitstel voor zover de bezwaarschriften gericht
zijn tegen besluiten op grond van de onder D21
t/m D35 genoemde bevoegdheden
Beslissen op een verzoek om in te stemmen met
rechtstreeks beroep bij de administratieve
rechter voor zover de bezwaarschriften gericht
zijn tegen besluiten op grond van de onder D21
t/m D35 genoemde bevoegdheden

Art. 7:10 lid 3 en 4 Algemene wet
bestuursrecht

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de
hoogte van een dwangsom voor zover deze
verband houdt met ingediende bezwaarschriften
gericht tegen besluiten op grond van de onder

§ 4.1.3.2. Awb

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

D21 t/m D35 genoemde bevoegdheden
D42

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
handhaving van Stadsdeel Zuid

het aanwijzen van vertegenwoordigers van het
dagelijks bestuur in de bezwaar- en gerechtelijke
procedures voortvloeiend uit
handhavingsbesluiten ogv de wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Artikel 160 lid 1 aanhef en onder f
Gemeentewet en artikel 8:24 Awb

Het afsluiten van een convenant met de
directeur van de GGD over het in opdracht van
het dagelijks bestuur uitvoeren van het toezicht
op de kindercentra, gastouderopvang en
peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

D44

Het aanwijzen van toezichthouders belast met
toezicht op werken in de openbare ruimte

Artikel 28 Verordening Wior

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D45

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld
in artikel 7.2 van de Wet op de ruimtelijke
ordening
Het binnentreden om bestuursdwang toe te
passen

Artikel 7.2 Wro

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

Artikel 5:27 Algemene wet bestuursrecht

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D47

Het nemen van invorderingsbesluiten als
bedoeld in artikel 5:37 Awb

Artikel 5:37 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur DMO

Afdelingsmanager Handhaving

D48

Het vaststellen van de hoogte van de kosten van
bestuursdwang

Artikel 5:25 zesde lid Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

D49

bestuursrechtelijke handhaving inclusief de
verzameling en registratie van gegevens daartoe

125 Gemeentewet en 5.1, 5.2. 5.14 t/m 5.26
Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Wijkbeheer Oost;
Afdelingsmanager Wijkbeheer West;
Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven;
Bedrijfsleider Inzameling

D50

Klachten die betrekking hebben op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 5.1
Wabo genoemde wetten m.b.t. het uitvoeren van

5.1 en 5.2 Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Wijkbeheer Oost;
Afdelingsmanager Wijkbeheer West;

D43

D46

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid
Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Stadsdeelsecretaris van stadsdeel
Zuid

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid
Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid;
Teammanagers Veiligheid en
handhaving van Stadsdeel Zuid

Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Noord 2013
- 31 -

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

het betrokken project.

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven;
Bedrijfsleider Inzameling

D51

Het opleggen, intrekken, en wijzigen van een last
onder dwangsom

Art. 125 Gemeentewet in samenhang met
titel 4.4. Awb en afd. 5.3.2 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Directeur DMO

Afdelingsmanager Handhaving

D52

Het op verzoek van de overtreder opschorten
opheffen en verminderen van de last onder
dwangsom
Het opleggen van een last onder dwangsom,
een last onder bestuursdwang, het vaststellen
van de hoogte van de kosten van
bestuursdwang, het besluiten tot toepassing van
bestuursdwang en het besluiten over invordering
van een dwangsom voor zover het overtredingen
van de huisvestingswet dan wel de regionale
huisvestingsverordening stadsregio Amsterdam
2010 betreft.
Het opleggen van een bestuurlijke boete wegens
overtreding van artikel 30 van de
Huisvestingswet
Het beslissen omtrent het invorderen van een
dwangsom, kosten van bestuursdwang en
bestuurlijke boete bij dwangbevel

Art. 5:34 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren;
Directeur DMO

Afdelingsmanager Handhaving

Art. 5:21, art. 5:25, 6 lid, art. 5:31A, art.
5:31, art. 5:37 Awb

e

Directeur Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven

Toegestaan

Art. 60 regionale huisvestingsverordening
stadsregio Amsterdam 2010

Directeur Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven

Toegestaan

Art. 5:10 Awb

Directeur Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven

Toegestaan

Directeur Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven

Toegestaan

D53

D54

D55

D56

Het beslissen omtrent het nemen van
executiemaatregelen ter uitvoering van de onder
D54 bedoelde dwangbevelen
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

E – PERSONEEL EN ORGANISATIE
E1

Werkgeversbevoegdheden, voortvloeiend uit de
Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3 tot en met 6, Artikel 8 tot en met
10, artikel 12 tot en met 15a, artikel 18
Arbeidsomstandighedenwet

Stadsdeelsecretaris

Directeuren
Concerncontroller

E2

Besluiten op grond van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA)
inclusief het beslissen op ingediende
bezwaarschriften

Hoofdstukken 1 tot en met 32 van de
Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente
Amsterdam (NRGA)

Stadsdeelsecretaris

E3

Instellen bezwaar en beroep inzake technisch
uitvoerende beschikkingen van UWV USZO

Algemene wet bestuursrecht artikel 8:1 jo.
7:1

Stadsdeelsecretaris

Directeuren , Concerncontroller;
Met uitzondering van:
-ontslag in hoofdstuk 12 NRGA
-ordemaatregelen en disciplinaire
straffen in hoofdstuk 13 NRGA
-onderwerpen in hoofdstuk 33 NRGA
-artikel 3.1, artikel 3.2 en artikel 3.4 lid 1
in hoofdstuk 3 NRGA
-de behandeling en de beslissing op
bezwaarschriften
Directeuren;
Afdelingsmanager FP&A

E4

Het ondertekenen van besluiten op grond van de
Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente
Amsterdam (NRGA)

Hoofdstukken 1 tot en met 32 van de
Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente
Amsterdam (NRGA)

De directeur van het Servicehuis
Personeel

Geen ondermandaat verleend.

E5

Het besluiten over vertrekregelingen tot €
35.000,-

Art. 11.33 NRGA

Stadsdeelsecretaris

Geen ondermandaat verleend

E6

Werkgeversbevoegdheden, voortvloeiend uit de
Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3 tot en met 6, Artikel 8 tot en met
10, artikel 12 tot en met 15a, artikel 18
Arbeidsomstandighedenwet

Stadsdeelsecretaris

Directeuren ;
Concerncontroller
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

F – PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN
Mandaat
F1

besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke
rechtshandelingen voor zover deze voortvloeien
uit de aan de betreffende ambtenaar
opgedragen werkzaamheden en voor zover deze
geen betrekking hebben op:
- de oprichting van of deelneming in een
rechtspersoon;
- het lenen of uitlenen van geld;
- borgstelling of garantstelling voor schulden van
derden
mits de met deze rechtshandelingen gemoeide
uitgaven binnen de kaders van de door het
dagelijks bestuur vastgestelde productenraming
vallen

Art. 160, eerste lid onder e Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris

Directeuren en Concerncontroller tot €
2.000.000 ex BTW
Afdelingsmanagers tot € 200.000 excl.
BTW en tot €2.000.000 ex BTW indien
er een (bevoegd) getekend bestelbiljet
is
Projectleiders A t/m E tot € 25.000 ex
BTW en tot €200.000 ex BTW indien er
een (bevoegd) getekend bestelbiljet is
Projectleiders F & G en de
programmamanager stedelijke
vernieuwing tot € 200.000 ex BTW en
tot €2.000.000 ex BTW indien er een
(bevoegd) getekend bestelbiljet is
Bedrijfsleiders NME, Camping,
Begraafplaats en Inzameling tot €
25.000 ex BTW en tot €200.000 ex
BTW indien er een (bevoegd) getekend
bestelbiljet is
Ambtenaren genoemd in RET/RIT Tot
een maximum van € 25.000 ex BTW
Griffier en plaatsvervangend griffier tot
€ 100.000 ex BTW
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Volmacht cq machtiging
F2

F3

Het ter uitvoering van besluiten van de deelraad
en van het dagelijks bestuur,
dan wel voor de uitvoering van besluiten
waarvoor aan hen mandaat is verleend, namens
de gemeente Amsterdam verrichten van
privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke
handelingen waaronder uitdrukkelijk mede wordt
begrepen het aangaan van huur-, pacht- en
bruikleenovereenkomsten alsmede het
opzeggen en wijzigen daarvan
en in die zin verder al datgene te doen wat de
gevolmachtigden in het belang van
de gemeente Amsterdam, volmachtgever,
gewenst, nuttig of noodzakelijk zullen
achten en de volmachtgever, zelf tegenwoordig
zijnde, zou kunnen, mogen of
moeten doen, alles met de macht van substitutie
en alles op naam van de
gevolmachtigde, evenals waarnodig op eigen
naam.
Het ter uitvoering van besluiten van de deelraad
en van het dagelijks bestuur de gemeente
Amsterdam te vertegenwoordigen bij de uitgiften
in erfpacht, splitsing en conversie van
erfpachtrechten, afkoop van canon, keuze voor
vaste canon en aan-en verkoop
cq. grondruil van terreinen gelegen in
Amsterdam Noord, zulks overeenkomstig
de door of namens hem ondertekende,
goedgekeurde en voor gezien getekende
conceptakte;

Art. 171 Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris;
Directeuren;
Afdelingsmanagers;
Teamleiders;
Projectleiders A t/m E, F&G;
Bedrijfsleiders NME, Camping,
Begraafplaats, Inzameling;
Programmamanager stedelijke
vernieuwing;
Ambtenaren genoemd in RET/Rit;
Griffier en plaatsvervangend griffier.

Substitutie toegestaan

Art. 171 Gemeentewet

De kandidaat-notarissen en/of
medewerkers verbonden aan
notariskantoor Eveline Schot
Notarispraktijk BV te Amsterdam en
Van Erp Netwerk Notarissen te
Amsterdam

Substitutie toegestaan
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

en in die zin verder al datgene te doen wat de
gevolmachtigden in het belang van
de gemeente Amsterdam, volmachtgever,
gewenst, nuttig of noodzakelijk zullen
achten en de volmachtgever, zelf tegenwoordig
zijnde, zou kunnen, mogen of
moeten doen, alles met de macht van substitutie
en alles op naam van de
gevolmachtigde.

G – HUUR EN (ERF)PACHT
G1

Het verhuren of verpachten van eigendommen in
beheer bij het stadsdeel voor zover het gaat om
een verhuur- of verpachtsom van maximaal €
100.000 per jaar of om een oppervlakte kleiner
dan 1 hectare het beëindigen van de
verhuringen of verpachtingen, het huren of
pachten van (on)roerende zaken namens het
stadsdeel voor zover het gaat om een huur- of
pachtsom van maximaal € 100.000 per jaar en
een oppervlakte kleiner dan 1 hectare;

Burgerlijk Wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G2

Het nemen van overige beslissingen in het kader
van de cf. G1 gesloten overeenkomsten ten
aanzien van huurders, pachters en gebruikers
van in beheer zijnde eigendommen
Het nemen van besluiten tot ( het aangaan van )
privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve
van de uitvoering van het erfpachtbeheer

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Directeur OGA , met uitsluiting van de
volgende beheertaken:
 de beheertaken van complexe
en/of politiek gevoelige
dossiers , dit ter beoordeling
van het stadsdeel

G3
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G4

Het treffen van regelingen tot schadevergoedingen met huurders of pachters die
wegens uitvoering van gemeentelijke plannen
hun panden c.q. gronden moeten ontruimen tot
het doen van afstand van de desbetreffende
huur- of pachtrechten tot een maximum van €
100.000

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

de beheertaken in het kader
van het aanvullend
convenant erfpacht 2001
(ACE)
Stadsdeelsecretaris en Directeuren

G5

Het uitgeven in erfpacht voor zover het gaat om
een erfpachtcanon van maximaal € 100.000 per
jaar dan wel om een oppervlakte kleiner dan 1
hectare
De (her)uitgifte in erfpacht aan toegelaten
instellingen in de zin van de Woningwet of
instellingen die naar oordeel van B&W van
Amsterdam danwel het DB van AmsterdamNoord voldoende werkzaam zijn in het belang
van de Amsterdamse Volkshuisvesting.
De conversie van tijdelijke erfpachtrechten in
voortdurende erfpachtrechten.

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G8

Het ruilen van onroerend goed waarbij de
waarde van het door de gemeente af te staan
onroerend goed niet hoger is dan € 100.000

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G9

Het vestigen, wijzigen en beëindigen van
erfdienstbaarheden

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G10

Het verkopen van het gemeentelijk aandeel in de
eigendom van gemeenschappelijke muren

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G11

Werkzaamheden voortvloeiend uit de
Onteigeningswet

Art. 17, 77 lid 1 sub 2 en 80
Onteigeningswet.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

G12

Het verpachten van kermisstandplaatsen

Burgerlijk wetboek

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven



G6

G7

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven
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G13

Bevoegdheid

De (her)uitgifte in erfpacht aan toegelaten
instellingen in de zin van de Woningwet of
instellingen die naar oordeel van B&W van
Amsterdam dan wel het DB van AmsterdamNoord voldoende werkzaam zijn in het belang
van de Amsterdamse Volkshuisvesting.

Grondslag

Burgerlijk wetboek / Gemeentewet

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven

H – BELASTINGEN
H1

Tegemoetkomen aan onbillijkheden als bedoeld
in artikel 63 van de Algemene wet en
kwijtschelden als bedoeld in artikel 66 van de
Algemene wet inzake de Rijksbelasting, voor
zover het betreft afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten bedrijfsvuil
Tegemoetkomen aan onbillijkheden als bedoeld
in artikel 63 van de Algemene wet en
kwijtschelden als bedoeld in artikel 66 van de
Algemene wet, voor zover het betreft precariobelasting

Art. 63 en 66 Algemene wet inzake
rijksbelastingen juncto Verordening
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten
Bedrijfsvuil stadsdeel Amsterdam Noord
2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj. Directeur en Inspecteurs
van de Dienst Gemeentebelastingen
Amsterdam (als gemeenteambtenaar in
de zin van artikel 231, lid 2 onderdeel b
van de Gemeentewet)

Art. 63 en 66 Algemene wet juncto.
Verordening op de heffing en invordering
van Precariobelasting stadsdeel Amsterdam
Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj. Directeur en Inspecteurs
van de Dienst Gemeentebelastingen
Amsterdam (als gemeenteambtenaar in
de zin van art. 231, lid 2 onderdeel b
van de Gemeentewet)

H3

Tegemoetkomen aan onbillijkheden als bedoeld
in artikel 63 van de Algemene wet en
kwijtschelden als bedoeld in artikel 66 van de
Algemene wet, voor zover het betreft leges

Art. 63 en 66 Algemene wet juncto
Verordening op de heffing en invordering
van leges stadsdeel Amsterdam Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj. Directeur en Inspecteurs
van de Dienst Gemeentebelastingen
Amsterdam (als gemeenteambtenaar in
de zin van art. 231 lid 2 onderdeel b van
de Gemeentewet)

H4

Tegemoetkomen aan onbillijkheden als bedoeld
in art. 63 van de Algemene wet en kwijtschelden
als bedoeld in artikel 66 van de algemene wet,
voor zover het betreft marktgelden

Art. 63 en 66 Algemene wet juncto
Verordening op de heffing en invordering
van marktgelden stadsdeel Amsterdam
Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj.Directeur en Inspecteurs
van de Dienst Gemeente-belastingen
Amsterdam (als gemeenteambtenaar in
de zin van art. 231 lid 2 onderdeel b van
de Gemeentewet

H5

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Art. 255 lid 5 Gemeentewet juncto
Verordening afvalstoffenheffing en

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj. Directeur en Inspecteurs
van de Dienst Gemeentebelastingen

H2

Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Noord 2013
- 38 -

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

bedrijfsvuil

reinigingsrechten bedrijfsvuil Amsterdam
Noord 2012

Amsterdam (als gemeenteambtenaar in
de zin van art. 231 lid 2 onderdeel c van
de Gemeentewet)

H6

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van
precariobelasting

Art. 255 lid 5 Gemeentewet juncto
Verordening op de heffing en invordering
van Precariobelasting stadsdeel
Amsterdam-Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, Adj.directeur en Inspecteurs
van de dienst Gemeentebelastingen
Amsterdam (allen in de hoedanigheid
van gemeenteambtenaar in de zin van
art. 231 lid 2 onderdeel c van de
Gemeentewet

H7

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van
marktgelden

Art. 255 lid 5 Gemeentewet jo. Verordening
Marktgelden 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Directeur, adjunct-directeur, inspecteurs
van de Dienst Gemeentebelastingen
Amsterdam (allen in de hoedanigheid
van gemeenteambtenaar in de zin van
artikel 231, lid 2 onderdeel c van de
Gemeentewet) .

H8

Omgevingsvergunning

Art. 2.9 Wabo

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen

I – ONDERWIJS, WELZIJN EN SUBSIDIES
I1

Besluiten voortvloeiend uit de Leerplichtwet

Artikel 3a lid 1, 3, 4 en 5, artikel 3b lid 1,
artikel 15, artikel 16 lid 1 en artikel 19
Leerplichtwet.

Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving
Teamleider Leerplicht
Afdelingshoofd Bureau Leerplicht Plus

Directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling
I2

Het uitgeven van een legitimatiebewijs t.b.v. een
leerplichtambtenaar

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet
bestuursrecht

Directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afdelingshoofd Bureau Leerplicht Plus

I3

Het aanvragen van een akte van
opsporingsbevoegdheid en het aanvragen van
beëdiging van een buitengewoon

Artikelen 9 lid 1 en 18 lid 2 Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaar
(Besluit Boa)

Directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afdelingshoofd Bureau Leerplicht Plus
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opsporingsambtenaar
I4

Het aanwijzen van vertegenwoordigers in
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures
en besluiten of een rechtsgeding wordt ingesteld
en/of verweer wordt gevoerd tegen een
ingestelde vordering,beslissen of hoger beroep
wordt ingesteld in een bestuursrechtelijke
procedure, het beslissen of er wordt ingegaan op
het verzoek van de bestuursrechter om
mediation toe te passen voor zover betrekking
hebbende op de taken van het bureau Leerplicht
Plus en het behandelen van klachten over een
door het stadsdeel aangewezen
leerplichtambtenaar.

Algemene wet bestuursrecht

Directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afdelingshoofd Bureau Leerplicht Plus

I5

Het verstrekken, dan wel verlenen en vaststellen
van subsidie

Algemene Subsidieverordening Amsterdam
Stadsdeel Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Ontwikkeling Sociaal
Domein
Afdelingsmanager Ontwikkeling Fysiek
Domein
Programmamanager stedelijke
vernieuwing tot € 200.000,--

I6

Instemmen met de handelingen genoemd in
artikel 4:71 lid 1 onder a tot en met j Algemene
wet bestuursrecht.

Art. 12 Algemene Subsidieverordening
Amsterdam Stadsdeel Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Ontwikkeling Sociaal
Domein
Afdelingsmanager Ontwikkeling Fysiek
Domein

I7

Aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de
taak om toe te zien op de naleving van de bij of
krachtens de Algemene Subsidieverordening
Amsterdam Stadsdeel Noord 2012 gegeven
voorschriften
Besluiten m.b.t. onderwijshuisvesting, binnen
door het Dagelijks Bestuur bepaalde kaders

Art. 18 Algemene Subsidieverordening
Amsterdam Stadsdeel Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Verordening Huisvestingsvoorzieningen
Basisonderwijs 2013

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Ontwikkeling Sociaal
Domein
Afdelingsmanager Ontwikkeling Fysiek
Domein
Afdelingsmanager Handhaving
Afdelingsmanager Ontwikkeling Sociaal
Domein

I8
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I9

Het afgeven van subsidiebeschikkingen, het
intrekken van subsidiebeschikkingen en alle
hiermee samenhangende werkzaamheden

Bijzondere Subsidieverordening
Investeringsregeling Ondernemers (18 juni
2008 vastgesteld door de gemeenteraad)

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Ontwikkeling Fysiek
Domein

I10

Beslissen op aanvragen in het kader van de Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur stichting Doras

Afdelingsmanager Ontwikkeling Sociaal
Domein

I11

Het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur
bij de bezwarencommissie van de Unit bezwaar
en beroep schuldhulpverlening
Aanwijzen van vertegenwoordigers namens het
dagelijks bestuur in bestuursrechtelijke
procedures ihkv de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
e
Art. 160, 1 lid onder f Gemeentewet

Directeur stichting Doras

toegestaan

Art. 160, 1 lid onder f Gemeentewet, art.
8.24 Awb, Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening

Afdelingsmanager Juridische Zaken
Stadsdeel West

I13

Het behandelen van bezwaarschriften en
waaronder het uitoefenen van de bevoegdheden
genoemd in A5 t/m A7 alsmede het beslissen op
bezwaar ihkv de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening

Algemene wet bestuursrecht
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Afdelingsmanager Juridische Zaken
Stadsdeel West
Coördinator Unit bezwaar en beroep
schuldhulpverlening

I14

Het indienen van verweerschriften en overige
correspondentie in (hoger) beroepzaken ihkv de
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Hieronder wordt ook begrepen het insturen van
hoger beroepschriften nadat het dagelijks
bestuur besloten heeft hoger beroep in te stellen

Algemene wet bestuursrecht
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Coördinator en juridisch
medewerkers Unit bezwaar en
beroep schuldhulpverlening

I12

e
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J – VERKEER EN VERVOER
J1

Nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 lid 1d jo. art. 15 Wegenverkeerswet
1994

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Stadsdeelbeheer
Afdelingsmanager Vergunningen voor
wat betreft
gehandicaptenparkeerplaatsen
Teamleider Bouw voor wat betreft
gehandicaptenparkeerplaatsen

J2

Nemen en opheffen tijdelijke maatregelen

Art. 34 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Rayonmanagers

J3

Verlenen ontheffing

Art. 87 Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

J4

Het verlenen van gehandicaptenvergunningen of
het op de wachtlijst plaatsen van aanvragen
hiertoe

Artikel 7 lid 2 sub j juncto artikel 19
Parkeerverordening 2009 en het
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening
Stadsdeel Noord 2010

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw
Medewerkers Vergunningen voor wat
betreft ontheffingen Blauwe Zone
Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

J5

Gehandicaptenparkeerkaarten

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

J6

Het verlenen, weigeren of intrekken van
parkeervergunningen

Art. 49 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer jo. Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
Art. 9 t/m 16 en 18 t/m 25 van de
Parkeerverordening Amsterdam 2009

J7

Het plaatsen op en verwijderen van een
aanvrager op de wachtlijst

Art. 34 en 35 van de Parkeerverordening
Amsterdam 2009

Directeur Cition BV

J8

Het afgeven van minuten-, dag-, dagdeel-,
avond- week, of maandkaarten alsmede
kraskaarten, toeristenkaarten en
gehandicaptenjaarkaarten

Parkeerverordening Amsterdam 2009

Directeur Cition BV

Afdelingsmanager Vergunningen
Teamleider Bouw

Directeur Cition BV
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K – BEDRIJVEN
K1

Het uitvoeren van taken en werkzaamheden in
het kader van de Verordening op de straathandel
2008

K2

De uitvoering van de in de Beheerverordening
Begraafplaatsen stadsdeel Noord opgenomen
bevoegdheden

art. 1.2, artikel 3.1, artikel 3.2, artikel3.4,
artikel 3.13, artikel 3.14, artikel 3.17, artikel
3.18, artikel 3.20, artikel 3.22, artikel 3.23,
artikel 4.1, artikel 4.3, artikel 4.4, artikel 4.7,
artikel 4.8, artikel 4.9, artikel 4.11, artikel
5.1, artikel 5.2, artikel 5.5, artikel 5.6, artikel
6.1, artikel 7.1 en artikel 8.20 van de
Verordening op de Straathandel 2008
Art. 2, art. 3 lid 3 en 4, , art. 9, art. 11 lid 8,
art. 14, art. 17 lid 4, art. 19, art. 21 lid 3, 4 en
5–, art. 24, art. 25 lid 2,

K3

Besluiten individuele regeling inzameling
huishoudelijk afval

individuele regeling inzameling huishoudelijk
afval

K4

Het verstrekken van de opdracht aan het
Amsterdamse NME-centrum voor de
ontwikkeling van kwaliteitsdcriteria voor het
schooltuinwerk

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven
Coördinator Markten

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Grondzaken en
Bedrijven
Beheerder Begraafplaatsen

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Bedrijfsleider Inzameling

Hoofd Sector Maatschappelijke
Ontwikkeling stadsdeel Amsterdam
Zuidoost

Geen ondermandaat verleend
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L – MILIEU EN OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED
Milieu

1

L1

Beschikkingen op grond van de Wet
milieubeheer, met uitzondering van hoofdstuk 7
Wm

Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur Dienst milieu- en
Bouwtoezicht

L2

Beschikking op grond van het
Bouwstoffenbesluit, tenzij het gaat om
toepassing van bouwstoffen in bouwwerken in
de zin van art. 1, onder a, van de Woningwet
Beschikkingen op grond van de
Afvalstoffenverordening

Bouwstoffenbesluit

Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

Afvalstoffenverordening Amsterdam 2009

Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

L4

Aanwijzen ambtenaren belast met toezicht ex at.
2.4.1 en 2.4.2 van de Bouwverordening
Amsterdam 2003

Art. 100a Woningwet

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

L5

Aanwijzen toezichthoudende en
opsporingsambtenaren

Art. 18.4 Wet Milieubeheer en art. 6.2 APV
Art. 5.10 lid 3 Wabo
Art. 5.11 Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

L6

Het toepassen van bestuursdwang of het
opleggen van een dwangsom wegens
overtreding van het bepaalde in art. 13 Wet

Art. 125 Gemeentewet juncto hoofdstuk 5
Algemene wet bestuursrecht juncto art. 13
Wet bodembescherming

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

L3

Afdelingsmanager Handhaving;
Afdelingsmanager Vergunningen voor
zover het maatwerkvoorschriften op
grond van het activiteitenbesluit betreft;
Teamleider Bouw voor zover het
maatwerkvoorschriften op grond van
het activiteitenbesluit betreft.

1

-Van de beschikkingen als bedoeld onder L1 wordt niet eerder kennisgegeven dan na het verstrijken van twee weken waarbinnen het stadsdeel in de gelegenheid is
gesteld op de beschikking te reageren.
- De directeur meldt aangelegenheden die bestuurlijke begeleiding behoeven vanwege hun hoge milieuhygiënische of bestuurlijk belang, dan wel aangelegenheden die
zeer omstreden zijn, zo spoedig mogelijk aan het Dagelijks Bestuur, opdat dit kan beslissen of, en hoe, het betrokken wenst te worden bij de afhandeling van de
betreffende aangelegenheid.
-De directeur informeert het Dagelijks Bestuur jaarlijks of halfjaarlijks over de krachtens het mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat wordt
uitgeoefend.
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bodembescherming
L7

Feitelijk effectueren van bestuursdwang (voor
zover het milieuaangelegenheden betreft)

Art. 125 Gemeentewet, juncto hoofdstuk 5
Awb

Stadsdeelsecretaris en Directeuren
Directeur Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht

Het voeren van bestuursrechtelijke procedures
waaronder tevens wordt verstaan het
vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur ter
zitting in bestuursrechtelijke procedures
Beslissen of hoger beroep wordt ingesteld ter
zake van een door de rechtbank gedane
uitspraak (van deze bevoegdheid mag pas
gebruik gemaakt worden na afstemming tussen
het dagelijks bestuur en de directeur)

Art. 160, eerste lid onder f Gemeentewet

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Art. 160, eerste lid onder f Gemeentewet

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Verzoeken om opheffing of opschorting van een
voorlopige voorziening in een bestuursrechtelijke
procedure
Beslissen op verzoeken om
schadevergoedingen, voor zover het verzoek
betrekking heeft op het taakveld van de
omgevingsdienst

Art. 8:87 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Behandelen van een klacht op grond van titel 9.1
Awb indien het een klacht betreft over de wijze
waarop de omgevingsdienst, dan wel een
persoon, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van de omgevingsdienst,

Titel 9.1 Awb

2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
L8

L9

L10

L11

L12

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

2

De bevoegdheden genoemd in onderdelen L20 tot en met L31, L33 tot en met L38 en L40 gelden alleen voor zover:
a. het activiteiten betreft waarvoor Gedeputeerde Staten op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer,
b. het inrichtingen betreft waartoe een ippc-installatie in de zin van artikel 1.1 Wabo behoort, of
c. het inrichtingen betreft waarop paragraaf 2 of 3 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is.
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zich in een bepaalde aangelegenheid heeft
gedragen bij de uitoefening van een
gemandateerde bevoegdheid
L13

Vragen van advies als bedoeld in artikel 9 van
deze wet aan het Bureau bevordering
Integriteitsbeoordelingen

Art. 9 Wet Bibob

L14

Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de
Wabo, aanwijzen van toezichthouders in de zin
van artikel 5:11 van de Awb, voor zover de
omgevingsdienst belast is met de uitvoering van
een wettelijke regeling op grond waarvan
toezichthouders kunnen worden aangewezen
Opleggen van een last onder bestuursdwang, of
het opleggen van een last onder dwangsom,
wegens overtreding van een verbod of plicht
gesteld bij of krachtens de in artikel 5.1 van de
Wabo genoemde wetten en artikel 5.6 van de
APV. Hieronder wordt ook het beslissen op een
handhavingsverzoek verstaan

5.10,3 lid Wabo, 5:11 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Artikel 125 gemeentewet, hoofdstuk 5 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L16

Vaststellen van een kostenbeschikking, als
bedoeld in artikel 5:25, zesde lid, nemen van een
toepassingsbeschikking, als bedoeld in artikel
5:31a, nemen van een invorderingsbeschikking,
als bedoeld in artikel 5:37 en uitvaardigen van
dwangbevelen, als bedoeld in artikel 5:10 van de
Awb, voor zover dit betrekking heeft op
bovengenoemde wet- en regelgeving

Hoofdstuk 5 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L17

Intrekken van een vergunning als bedoeld in
artikel 5.19 Wabo

5.19 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L18

Beslissen tot opheffing en opschorting van een
last onder dwangsom en tot vermindering van de
dwangsom, al dan niet op verzoek

5:34 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L15

e

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
Geen ondermandaat toegestaan
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Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

L19

Feitelijke effectueren van bestuursdwang

Hoofdstuk 5 Awb

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L20

Beslissen op aanvragen om een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,
2.2 en 2.6 van de Wabo

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L21

Beslissen op aanvragen om een beschikking met
betrekking tot de eerste of tweede fase zoals
bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L22

Beslissen op verzoeken om goedkeuring of
toestemming die benodigd is op grond van de
voorschriften opgenomen in de onder nr. I20
genoemde vergunning
Opleggen van nadere eisen op grond van de
voorschriften opgenomen in de onder nr. I20
genoemde vergunning
Beslissen op aanvragen om een ontheffing van
de voorschriften opgenomen in de onder nr. I20
genoemde vergunning

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 2 Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 6 Wro

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L23

L24

L25

L26

L27

L28

Beslissen op verzoeken om vergoeding van
kosten en schade, dan wel ambtshalve te
besluiten tot het vergoeden van kosten en
schade als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van
de Wabo
Beslissen over het verlenen van toestemming
om de omgevingsvergunning over te dragen
zoals bedoeld in artikel 2.25, lid 3, onder b, van
de Wabo
Beslissen over aanvragen met betrekking tot het
wijzigen of intrekken van vergunningen als
bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 van de Wabo
Beslissen geen exploitatieplan vast te stellen
zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, naar

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
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Nr.

L29

Bevoegdheid

aanleiding van een omgevingsvergunning
waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1,
onder a sub 3, van de Wabo, van het
bestemmingsplan of de beheersverordening
wordt afgeweken
Uitoefenen van de bevoegdheid tot jaarlijkse
herziening van exploitatieplan zoals bedoeld in
artikel 6.15, eerste lid, Wro voor zover de
herziening uitsluitend betrekking heeft op nietstructurele onderdelen zoals bedoeld in artikel
6.15, derde lid Wro en het eerste exploitatieplan
is vastgesteld naar aanleiding van een
omgevingsvergunning waarbij met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°,
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, van het bestemmingsplan is
afgeweken

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Hoofdstuk 6 Wro

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L30

Verhalen van de kosten zoals bedoeld in artikel
6.17 van de Wro

Hoofdstuk 6 Wro

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L31

Uitoefenen van de bevoegdheid ex artikel 6.21
van de Wro

Hoofdstuk 6 Wro

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L32

Zorgdragen voor de coördinatie van de
voorbereiding van beschikking krachtens de
artikel 6.2 van de Waterwet en
omgevingsvergunningen zoals bedoeld in
paragraaf 3.5 van de Wabo
Uitvoeren van zonebeheer zoals bedoeld in
artikel 163, het opstellen van een
zonebeheerplan zoals bedoeld in artikel 164 en
het verlangen van gegevens zoals bedoeld in
165 van de Wet geluidhinder
Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren
van taken op grond van de Bouwverordening
Amsterdam en het Bouwbesluit 2012

Wabo

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Wet Geluidhinder

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Bouwverordening Amsterdam 2003 en
Bouwbesluit 2012

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L33

L34

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging
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Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

L35

Beslissen op een aanvraag om
gebruiksvergunning

L36

Beslissen op mededelingen/verzoeken om
ontheffing voor het aanbrengen van reclame, als
bedoeld in artikel 4.10, 4.11 en 4.12 van de APV
Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar
als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart

APV

Het beslissen inzake het toekennen, wijzigen en
het intrekken van een nummering van objecten,
als bedoeld in artikel 4 tot en met 8 van de
Verordening op de Vastgoedregistratie
Amsterdam 2011
Het uitoefenen van bevoegdheden en het
uitvoeren van taken op grond van bij of
krachtens hoofdstuk 8, 10, 17, 19 en 20, titel
12.2 en 12.3 van de Wet milieubeheer (Wm)
gestelde regels
Het uitoefenen van bevoegdheden en het
uitvoeren van taken op grond van bij of
krachtens hoofdstuk 7 van de Wm gestelde
regels voor zover deze besluiten moeten worden
genomen in verband met vergunningverlening op
grond van de Wabo
Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren
van taken toegekend bij of krachtens artikel 6
van de Wet Bodembescherming

Verordening op de Vastgoedregistratie
Amsterdam 2011

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Wet Milieubeheer

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Art. 6 Wet Bodembescherming

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

L37
L38

L39

L40

L41

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
Directeur omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

M – OPENBARE RUIMTE
M1

Het verlenen van toestemming voor het vellen
van een houtopstand in verband met een
spoedeisend belang voor de openbare orde of
een direct gevaar voor personen of goederen.

e

Art. 3, 3 lid onder c Bomenverordening
Stadsdeel Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanagers Wijkbeheer
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Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

M2

Het aanschrijven van een zakelijk gerechtigde tot
het treffen van voorzieningen om bedreiging van
het voortbestaan van een houtopstand weg te
nemen
Het aanschrijven tot het uitvoeren van een
bomen effect analyse

Art.9, 3 lid Bomenverordening Stadsdeel
Noord 2012

M4
M5

e

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /
-Machtiging

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving
Teamleider planmatig onderhoud

Art. 9, 4 lid Bomenverordening Stadsdeel
Noord 2012

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving
Teamleider planmatig onderhoud

Besluiten in verband met de bestrijding van
iepziekte

Art. 5.10 APV

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Teamleider planmatig onderhoud

Aanwijzen van ambtenaren die belast zullen zijn
met het toezicht op de naleving van de bij of
krachtens Verordening gegeven voorschriften
met betrekking tot de openbare ruimte
Het verlenen, weigeren en vaststellen van
Subsidies in het kader van de Verordening

art 9.4 Verordening op de straathandel
2008, art 6.2 APV , art 4.3 Verordening op
het Binnenwater 2010, art 15
Bomenverordening Stadsdeel Noord 2012
Subsidieverordening voor duurzame
energietechnieken en energiebesparing

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Afdelingsmanager Handhaving

Directeur Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

Functionarissen projectbureau ARC

M7

Het vaststellen en tussentijds wijzigen van
aanvraagformulieren

Subsidieverordening voor duurzame
energietechnieken en energiebesparing

Directeur Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

M8

Het nemen van een beslissing op
bezwaarschriften

Subsidieverordening voor duurzame
energietechnieken en energiebesparing

Directeur Dienst Milieu en
Bouwtoezicht., voor zover de
besluiten waartegen deze
bezwaarschriften zich richten in
ondermandaat zijn genomen

M3

M6

e

N – UITVOERINGSHANDELINGEN
N1

Elektronisch waarmerken van de digitale versie
van ruimtelijke plannen waarover door het DB of
de stadsdeelraad –danwel door gemandateerdeis besloten

Hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en Afdeling 6.4
Wro.
Artikel 1.2.1 en 1.2.3 Bro.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Coördinator bestemmingsplannen,
medewerker bestemmingsplannen

N2

Langs elektronische weg beschikbaar stellen van
digitale ruimtelijke plannen waarover door het
DB of de stadsdeelraad –danwel door
gemandateerde- is besloten

Hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en afdeling 6.4
Wro.
Artikel 1.2.1 en 1.2.3 Bro.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Coördinator bestemmingsplannen,
medewerker bestemmingsplannen
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Grondslag

Mandaat / Volmacht / Machtiging

Ondermandaat / -Volmacht /

Nr.

Bevoegdheid

N3

Actualiseren, waarmerken en publiceren van het
Manifest ruimtelijke plannen

Hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en afdeling 6.4
Wro
Artikel 1.2.1 en 1.2.3. Bro.

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Coördinator bestemmingsplannen
Medewerker bestemmingsplannen

N4

Inschrijven van verleende ontheffingen Wet
Geluidhinder in het Kadaster

Art. 110 i lid 1 Wet geluidhinder

Stadsdeelsecretaris en Directeuren

Coördinator bestemmingsplannen,
medewerker bestemmingsplannen

-Machtiging

Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Noord 2013
- 51 -

