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 2011 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 6-09-2011 

Onderwerp:  Delegatiebesluit 2011  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Delegatiebesluit gemeente Leiderdorp 2011 vast te stellen onder intrekking 
Delegatiebesluit gemeente Leiderdorp 2008. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Aanleiding 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gedelegeerde bevoegdheden van de raad aan 
college opnieuw worden vastgesteld. In 2008 is het delegatiebesluit voor het laatst aangepast. 
Met name vanwege de dualisering. Een aantal bevoegdheden is wettelijk bij het college 
neergelegd en kon daardoor uit het delegatiebesluit. Daarnaast is vanwege wetswijzigingen het 
delegatiebesluit geactualiseerd.  
 
Delegatie 
Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn 
bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen 
verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb). Een - in 
dit geval aan de gemeenteraad - geattribueerde bevoegdheid wordt overgedragen aan een 
ander orgaan. Er wordt geen nieuwe bevoegdheid gecreëerd, maar de bestaande bevoegdheid 
gaat over. Delegatie is een instrument om de bevoegdheden binnen het gemeentelijk bestuur 
nader te verdelen. Uitgangspunt van delegatie is veelal het verminderen van werkbelasting en 
verkorten van de procedure. Hiermee wordt voorkomen dat bestuursorganen worden 
overspoeld met te nemen besluiten, die wat betreft bestuurlijk gewicht verschillend van aard 
zijn. Tevens kunnen hiermee waar gewenst bevoegdheden die meer uitvoerend van aard zijn 
bij het college worden neergelegd (voor zover dat nog niet wettelijk is geregeld). 
 
Aangezien delegatie ingrijpend is, vereist delegatie een wettelijke grondslag (artikel 10:15 
Awb). In artikel 156 Gemeentewet staat dat de gemeenteraad bevoegdheden kan delegeren 
aan (onder andere) het college, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen delegatie verzet.  
Het delegerend orgaan kan de gedelegeerde bevoegdheid niet meer zelf uitoefenen (artikel 
10:17 Awb), maar kan wel beleidsregels geven (artikel 10:16, eerste lid Awb).  
De gemeenteraad kan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken (artikel 10:18 Awb). Degene 
aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, verschaft het bestuursorgaan op diens verzoek 
inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid (artikel 10:16, tweede lid Awb). 
 
Delegatiebesluit 2011 
Het delegatiebesluit 2008 handelt over de volgende onderwerpen: 
- Monumentenwet 
- BRIM 
- Algemene bijstandswet 
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- IOAZ 
- Wegenverkeerswet 1994 
- Wet op de lijkbezorging 
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
- Wet op de kansspelen 
- WRO  
- Wegenwet 
- Grondwaterwet 
- Ontgrondingenwet 
- Natuurbeschermingswet 1998 
- Boswet 
- Wet op de expertisecentra 
- Wet op primair onderwijs 
- Wet op voortgezet onderwijs 
- Algemene wet bestuursrecht 
- Klachtenregeling 
 
Voorgesteld wordt in het Delegatiebesluit 2011 de gedelegeerde bevoegdheden met betrekking 
tot bovenstaande onderwerpen in stand te laten. Met uitzondering van de WRO en 
Monumentenwet/BRIM. Voorgesteld wordt het delegatiebesluit hierop te actualiseren.  
 
Inmiddels zijn de WABO en de Wro van kracht en zijn de gedelegeerde bevoegdheden op 
basis van de WRO niet langer van toepassing. Tevens spelen er geen oude zaken meer 
waarop dit nog van toepassing is.  
Het gaat om de volgende bevoegdheden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (met als 
toevoeging: Na inwerkingtreding nieuwe Wro per 1 juli 2008 op moment dat alle 
vrijstellingsprocedures zijn afgerond en de besluiten onherroepelijk van kracht zijn geworden): 

- Artikel 19, lid 1 WRO: Vrijstelling bestemmingsplan tbv de verwezenlijking van een 
project 

- Artikel 19a, lid 4: In het kader van de voorbereiding van een vrijstellingsbesluit de 
beslissing tot het voeren van een procedure als bedoeld in afd. 3.4 Awb 

- Artikel 19a, lid 6: De beslissing tot het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar 
bij GS in het kader van de vrijstellingsprocedure 

- Artikel 23, lid 1 onder b: Het horen in het kader van de zienswijze procedure 
Deze bevoegdheden kunnen uit het delegatiebesluit. 
 
Daarnaast zijn de Monumentenwet en het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding 
Monumenten gewijzigd. In Leiderdorp wordt het onderhoud van monumenten meegenomen in 
het Meerjaren Onderhoudsprogramma. Op basis daarvan gaat een subsidieaanvraag naar de 
minister. Er is geen sprake van het verstrekken van subsidie door gemeenteraad dan wel 
delegatie daarvan aan het college. De bevoegdheden die op grond hiervan zijn gedelegeerd 
kunnen uit het delegatiebesluit. Het hierbij om: 

- Artikel 34, derde lid Monumentenwet 1988: Verstrekken van de subsidie van de minister 
van OCW voor het herstel en de instandhouding van beschermde monumenten 

- Artikel 12, tweede lid BRIM: Vaststellen van het gemeentelijk restauratieprogramma 
Monumenten 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2008 is het delegatiebesluit voor het laatst aangepast. Met name vanwege de dualisering. 
Hiermee is een aantal bevoegdheden wettelijk bij het college neergelegd waardoor deze uit het 
delegatiebesluit konden.  
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Voor het overige is vastgehouden aan de gedelegeerde bevoegdheden zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit in 2003. Destijds zijn alle gedelegeerd bevoegdheden voor de overzichtelijkheid in 
één delegatiebesluit neergelegd. Uit de bespreking ter raadscommissie in 2003 blijkt dat door 
ondoorzichtige registratie niet meer duidelijk was welke bevoegdheden in het verleden formeel 
waren gedelegeerd. Met het delegatiebesluit van 2003 is dat gerepareerd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Delegatiebesluit heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen binnen de gemeente. 

 

2 Beoogd effect 

- Actualiseren delegatiebesluit 
- Bezien of die zaken zijn gedelegeerd die de raad ook gedelegeerd wil zien. 

 

3 Argumenten 

1.1 Gedelegeerde bevoegdheden zijn correct gedelegeerd 
De bevoegdheden zoals opgenomen in het delegatiebesluit mogen worden gedelegeerd 
aan het college. Uiteraard kan de raad ervoor kiezen om dit niet te doen. Delegatie blijft 
een instrument op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot de 
nadere verdeling van bevoegdheden. 
 
1.2 Voorkomen dat de gemeenteraad wordt overspoeld met te nemen besluiten 
Indien de raad de gedelegeerde bevoegdheden zelf wil behouden, dan heeft dit 
consequenties voor de hoeveelheid te nemen besluiten. Daar waar mogelijk – vanwege 
het gewicht of de aard van de bevoegdheid – is het aan te raden aan het college te 
delegeren. 
 
Wel kan worden afgesproken dat het College regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) de 
gemeenteraad informeert over de besluiten die het College op basis van de gedelegeerde 
bevoegdheden heeft genomen. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Indien gewenst kan een evaluatiemoment worden gepland.  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Delegatiebesluit gemeente Leiderdorp 2011 


