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Onderwerp

Algemeen delegatiebesluit gemeente West Betuwe.

Beslispunten

1. Vaststellen van Algemeen delegatiebesluit gemeente West Betuwe.

Inleiding
Het is niet noodzakelijk, en soms ook ongewenst, dat ieder bestuursorgaan 
daadwerkelijk de haar toebedeelde bevoegdheden zelf uitoefent. Een bevoegdheid kan 
gedelegeerd worden. Onder delegatie wordt verstaan:

het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van 
besluiten aan een ander die deze bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid 
uitoefent.

Delegatie mag slechts geschieden indien de bevoegdheid hiertoe bij wettelijk voorschrift 
is voorzien. Dat wettelijk voorschrift is in dit geval artikel 156 Gemeentewet. De 
wetgever heeft hiermee beoogd om, afhankelijk van de lokale situatie, ter wille van een 
slagvaardig handelen bevoegdheden die in een wet aan de raad zijn opgedragen, over 
te doen dragen aan het college van burgemeester en wethouders. Bij delegatie is sprake 
van het overdragen van een bestaande bevoegdheid.

Het is wenselijk om voor de gemeente West Betuwe een delegatiebesluit vast te stellen. 
De gemeente Lingewaal en de gemeente Geldermalsen hebben een Algemeen 
delegatiebesluit. Deze delegatiebesluiten vervallen van rechtwege als gevolg van de 
bestuurlijke fusie.
Er wordt voorgesteld om de bevoegdheden van de raad die waren gedelegeerd 
ongewijzigd ook in de gemeente West Betuwe te delegeren aan het college.  

Besluitgeschiedenis
n.v.t.

Beoogd effect
Het doel van het voorstel is een delegatiebesluit te continueren dat in de dagelijkse 
praktijk goed hanteerbaar is. Een delegatiebesluit vergroot door de snelheid de 
slagvaardigheid van de gemeente.
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Argumenten
1.1 Slagvaardig handelen bestuursorgaan
In de praktijk zijn al veel bevoegdheden overgedragen aan het college, om redenen van 
efficiency en snelheid / tijdsbesparing. De bevoegdheden als werkgever van de 
raadsgriffie zijn overgedragen aan een werkgeverscommissie. Als gevolg van de Wet 
dualisering gemeentebestuur in 2002 en de daarbij behorende Aanpassingswet heeft er 
ook een verschuiving van bestuursbevoegdheden plaatsgevonden van gemeenteraad 
naar college. De gemeenteraad kan zich hierdoor meer bezighouden met haar 
controlerende, verordenende en budgetterende taken. 
De gemeente Lingewaal en de gemeente Geldermalsen maakte al gebruik van een 
algemeen delegatiebesluit. Voorgesteld wordt om dit te continueren voor de gemeente 
West Betuwe door de bevoegdheden van de gemeenteraad die waren gedelegeerd 
onveranderd ook te delegeren aan het college in West Betuwe en aan de 
werkgeverscommissie.  

1.2 Delegatiebesluiten andere twee gemeenten vervallen
Door het vaststellen van het delegatiebesluit vervallen de delegatiebesluiten van de 
gemeente Lingewaal en gemeente Geldermalsen.

Kanttekeningen
Dit voorstel voorziet alleen in het delegeren van de algemene bevoegdheden van 
gemeenteraad aan college. Dit zijn de bevoegdheden die gebaseerd zijn op de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet 
hergebruik van overheidsinformatie (Who), Burgerlijk Wetboek (BW) en Gemeentewet. 

Duurzaamheid
n.v.t

Financiën
Het voorstel heeft geen financiële consequenties

Uitvoering
n.v.t.

Planning
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Communicatie
Het delegatiebesluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente West Betuwe. De bekendmaking is te vinden op www.overheid.nl onder het 
kopje Gemeenteblad. Daarnaast wordt alle regelgeving beschikbaar gesteld voor een 
ieder op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.  
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Tabel risicoparagraaf
Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

de secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen de voorstellen van de Stuurgroep West Betuwe van 18 december 2018,  

Gelet op: 

het bepaalde in de artikelen 108 jo. 147 en 156 van de Gemeentewet;

Besluit:

I de bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het hieronder opgenomen 
register, te
delegeren of op te dragen aan het college (A) of de werkgeverscommissie (B);

II voor de onder I. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de instructies of 
voorwaarden, zoals
vermeld in het hieronder opgenomen register, vast te stellen en daarop van 
toepassing te verklaren;

A. Delegatie aan het college

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel Omschrijving van de bevoegdheid

2:3 eerste lid het doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk 
een ander bestuursorgaan bevoegd is, aan dat bestuursorgaan

3:7 ter beschikbaarstelling van gegevens aan adviseurs

4:5 het aan een aanvrager bieden van gelegenheid de aanvraag aan te 
vullen binnen een gestelde termijn en het besluiten een aanvraag niet in 

behandeling te nemen

4:13 / 4:14 het verzenden van ontvangstbevestigingen
4:14, eerste lid meedelen dat beschikking niet binnen de bij wettelijk 
voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en noemen van een 
termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden 
gezien
4:14, derde lid meedelen dat beschikking niet binnen 8 weken kan worden 
gegeven en noemen van een redelijke termijn waarbinnen de 
beschikking wel tegemoet kan worden gezien
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4:15, eerste lid, sub b meedelen dat redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan 
buitenlandse instantie is gevraagd
4:15, tweede lid, sub a verzoeken aan aanvrager om schriftelijk in te stemmen met 
uitstel van de beslistermijn
4:15, derde lid meedelen dat beslistermijn is opgeschort, in geval van 
overmacht
4:15, vierde lid meedelen dat opschorting eindigt onder vermelding van 
termijn waarbinnen beschikking alsnog wordt gegeven

4:17 t/m 4:20 reageren op ingebrekestellingen en vaststellen verschuldigheid en 
de hoogte van dwangsommen voor wat betreft aanvragen om een 
beschikking van de raad of een bezwaarschrift tegen de beschikking van 
de raad

4:18, eerste lid besluiten tot het vaststellen van de verschuldigdheid en de 
hoogte van de dwangsom

4:20 besluiten tot terugvorderen van onverschuldigd betaalde 
dwangsommen

6:11 bieden gelegenheid tot aantonen verschoonbaarheid 
termijnoverschrijding en opschorten beslistermijn

6:14 verzenden van ontvangstbevestigingen bezwaarschriften

6:15 doorzenden van onjuist ingediend bezwaar- of beroepschrift en 
mededeling hiervan aan de indiener 

7:9 mededelen van nieuw bekend geworden (na hoorzitting) feiten / 
omstandigheden aan en horen van belanghebbenden 

daaromtrent

7:10, tweede lid meedelen dat een verzuim kan worden hersteld
7:10, derde lid besluiten tot verdagen beslissing op bezwaarschrift
7:10, vierde lid verder uitstellen van beslissing op bezwaarschrift
7:10, vijfde lid meedelen dat toepassing is gegeven aan artikel 7:10, 
tweede, derde of 

vierde lid

7:12 bekendmaking van beslissing op bezwaar

Openbaarheid
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikel Omschrijving van de bevoegdheid Instructies of 
voorwaarden
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3 voorbereiden van en besluiten op 
verzoeken om informatie voor zover 
gericht aan de raad

6 besluiten op verzoek om informatie inclusief weigeren

6 besluiten tot het verdagen van een
beslissing op verzoek om informatie

7 verstrekken van informatie inclusief niet verstrekken

Wet hergebruik van Overheidsinformatie (Who)

Artikel Omschrijving van de bevoegdheid Instructies of 
voorwaarden

4, vierde lid besluiten op verzoek om hergebruik inclusief weigeren 
en het verbinden van 
voorwaarden met inachtneming 
van art. 6 van de wet
4, vijfde lid besluiten tot het verdagen van een

beslissing op verzoek om hergebruik

4, achtste lid verstrekken van informatie inclusief niet verstrekken

Burgerlijk Wetboek (BW) 

Artikel Omschrijving van de bevoegdheid Instructies of 
voorwaarden

Artikel 1:63 en Het aanwijzen van locaties als “huis Inclusief 
weigeren en mits
artikel 1 Besluit der gemeente” /  trouwlocaties voor voldaan 
wordt aan de burgerlijke stand, één dag volgende  
voorwaarden dat
in samenhang met (1) de rechtszekerheid 
van
artikelen 108 en een voltrekking of een
147 Gemeentewet registratie in voldoende 
mate

is gewaarborgd door de 
aanwezigheid van de 

ambtenaar van de 
burgerlijke stand 

en het aantal getuigen 
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(2) de trouwlocatie 
voldoet

aan de eisen van 
openbaar-

heid en goede smaak.

B. Delegatie aan de werkgeverscommissie

Gemeentewet

Artikel Omschrijving van de bevoegdheid

Ambtenarenwet, de op dezeBevoegdheden als werkgever van de raadsgriffie met 
uitzondering
wet gebaseerde en de van de bevoegdheden tot aanstelling, schorsing en 
ontslag van de door de raad vastgestelde raadsgriffier.
rechtspositionele voorschriften
en de artikelen107 tot en met
107e,eerste lid Gemeentewet

III
bij inwerking treding van dit besluit de delegatiebesluiten van de gemeente Lingewaal 
van 8 september 2016 en van de gemeente Geldermalsen van 28 januari 2014 
vervallen;

IV
dat in een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, 
kenbaar wordt gemaakt dat dit besluit wordt genomen op grond van dit delegatiebesluit;

V
dat het college de raad in kennis stelt van een krachtens delegatie genomen besluit 
waarvan het college redelijkerwijs kan aannemen dat kennisneming voor de raad van 
belang is;

VI
dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking;

VII
dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit gemeente West Betuwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 januari 2019, nummer 29

de griffier,                                  de voorzitter,
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