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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het Delegatiebesluit 2015 vast te stellen
2. Het Delegatiebesluit 2007 intrekken

Samenvatting
Bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad lenen zich voor overdracht aan het college. Het gaat hierbij
om bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, Wet openbaarheid vanbestuur, Wet basisregistraties
adressen en gebouwen, Wegenverkeerswet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze overdracht wordt
geregeld door middel van delegatie.
Bijlagen:
N.v.t.
Stukken ter inzage:
Collegebesluit 17 maart 2015 en de daarbij behorende stukken.
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1. Aanleiding voor het voorstel
Onder delegatie wordt verstaan het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheden tot het
nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Na
inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden zijn enkele
bestuursbevoegdheden bij de gemeenteraad gebleven. De wetgever heeft enkele uitzonderingen gemaakt op
de regel dat bestuursbevoegdheden door het college worden uitgeoefend. Het gaat hierbij om beslissingen
waarbij het belang van een sterke democratische legitimatie van de uitoefening van een bepaalde
bevoegdheid door de wetgever groot geacht wordt. Vooral bij bevoegdheden met een principieel of
levensbeschouwelijk karakter zal zulks aan de orde zijn.
Voor bovengenoemde bevoegdheden legt een overdracht aan het college niet voor de hand. Andere
bevoegdheden lenen zich wel voor een overdracht aan het college. Het gaat daarbij om bevoegdheden uit de
Algemene wet bestuursrecht, Wet Openbaarheid van bestuur, Wegenverkeerswet, Wet basisregistraties
adressen en gebouwen en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Het vorige Delegatiebesluit dateert van 2007 en dient geactualiseerd te worden.
De Eerste Kamer heeft op 5 november 2013 een wijzing van de Mediawet aangenomen waarmee een einde
komt aan het systeem van programmaraden. Met ingang van 1 januari 2014 is de Mediawet gewijzigd.
Derhalve is de Mediawet/Wet op de Telecommunicatievoorzieningen niet meer opgenomen in het
Delegatiebesluit.
In de Ontgrondingenwet is de bevoegdheid al neergelegd bij het college, delegatie is niet meer nodig.
De wet op de Ruimtelijke Ordening artikel 19 lid 1 is vervallen en inmiddels via de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de bevoegdheid van het college. Delegatie is derhalve niet meer aan de orde.
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna Wet BAG) was nog niet opgenomen.
De omschrijving bij de Wet openbaarheid van bestuur is aangepast. Toegevoegd is de bevoegdheid om de
beslistermijn op te schorten en te verdagen.
Ook de omschrijving bij de Algemene wet bestuursrecht is aangepast.
Met deze aanvullingen/wijzigingen is het Delegatiebesluit geactualiseerd.
2. Argumentatie/beoogd effect
Zie onder 1.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Een overdracht van bepaalde bevoegdheden is sinds jaar en dag gebruikelijk in de gemeente Emmen.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Het besluit dient bekend te worden gemaakt om in werking te kunnen treden, zie artikel 3:40 Awb. Dit
besluit zal gepubliceerd dienen te worden in de ZuidOosthoeker en zal geplaatst worden op de website van
de gemeente Emmen.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
N.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 17 maart 2015.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer - Oosting

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015, nummer: 15/291;
gelet op het bepaalde in de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de
Gemeentewet;

besluit:
I.

delegatie te doen plaatsvinden onder de voorwaarde dat de bevoegdheidsoefening past binnen de
door de raad vastgestelde begroting en dat daarvan slechts sprake is als er geen beroep behoeft te
worden gedaan op de post onvoorzien, of op een stelpost of op een (bestemmings)reserve of op een
voorziening.

II.

Aan het college de volgende bevoegdheden te delegeren:

1.
Algemene wet bestuursrecht
a.
Het toepassen van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
b.
Het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot de beslistermijnen en dwangsommen als bedoeld in
de artikelen 4:14 t/m 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht.
c.
Het nemen van een besluit tot verdaging, opschorting en/of verder verlenen van uitstel van de termijn voor
het beslissen op een bij de raad ingediend bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht.
2.
Gemeentewet
Het optreden in c.q. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de
behandeling van door derden of namens de gemeente ingediende bezwaar-, beroep- en verzetschriften c.q.
verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van overleg ex artikel 10:30 van de Algemene wet
bestuursrecht, waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente is betrokken.
3.
Wet openbaarheid van bestuur
a.
Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, inclusief het opschorten en verdagen, op
grond van de artikelen 6 en 7 van de Wet openbaarheid van bestuur.
b.
De raad ontvangt een afschrift van iedere beslissing op een verzoek.
4.
Wegenverkeerswet
Het uitoefenen van de bevoegdheid ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet 1994 tot het vaststellen van de
grenzen van de bebouwde kommen.
5.
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Het uitoefenen van de bevoegdheid tot het aanwijzen van wegen of weggedeelten voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen ingevolge art. 18, eerste lid Wet vervoer gevaarlijk stoffen.

-46.
Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Het uitoefenen van de bevoegdheid ingevolge artikel 6 lid 1 t/m 3 Wet BAG tot het:
a.
indelen van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen.
b.
vaststellen van de openbare ruimtes.
c.
toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten,
standplaatsen en ligplaatsen.
d.
vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.
III.
te bepalen dat het college verantwoording aflegt over de uitoefening van de aan hen gedelegeerde
bevoegdheden door verslaglegging in de periodieke bestuursrapportage;
IV.

het Delegatiebesluit 2007 d.d. 28 juni 2007 in te trekken;

V.
2015.

te bepalen dat het Delegatiebesluit 2015 in werking treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 april 2015.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

