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DELEGATIEBESLUIT GEMEENTE LEIDERDORP 2011 

 

 

Regeling Omschrijving van de bevoegdheid Specifieke bepalingen Vervallen Opgenomen in nieuwe 
regeling 

Algemene 
bijstandswet 

 
   

 
Artikel 92, eerste en 
tweede lid 

 
(Afzien van) Verhalen kosten van bijstand 

 Per 1 januari 
2004 

Art. 13 Invoeringswet Wet 
Werk en Bijstand  

 
Artikel 98, eerste lid 

 
Verzoek aan rechter om vastgesteld verhaalsbedrag te wijzigen 

 Per 1 januari 
2004 

Art. 13 Invoeringswet Wet 
Werk en Bijstand 

 
Artikel 102, eerste lid 

 
Besluit tot verhaal aan degene op wie wordt verhaald meedelen 

 Per 1 januari 
2004 

Art. 13 Invoeringswet Wet 
Werk en Bijstand  

 
Artikel 103, derde lid 

 
Bij de rechtbank in rechte optreden inzake de uitvoering van de 
Abw 

 Per 1 januari 
2004 

Art. 13 Invoeringswet Wet 
Werk en Bijstand  



Door de raad vastgesteld in haar vergadering van 10 oktober  2011 

 

2 

 

 
Wet 
inkomensvoorzie- 
ning oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsonge- 
schikte werkloze 
werknemers 

 
   

 
Artikel 20f, derde en 
vierde lid 

 
Verzoek aan andere gemeente/ uitkeringsinstanties om een 
opgelegde boete rechtstreeks op een uitkering in te houden. 

   

Wegenverkeerswet 
1994 

    

Artikel 20a, lid 1 
Wegenverkeerswet 

 
Vaststellen grenzen bebouwde kom 

   

Wet op de 
lijkbezorging 

 
   

Artikel 38 
 
Kerkgenootschap toestemming geven voor het hebben van 
meer of grotere begraafplaatsen 

   

Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen 

 
   

Artikel 18, eerste lid 
 
Aanwijzen wegen of weggedeelten voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen 

   

Wet op de 
kansspelen 

 
   

Artikel 27 h, derde lid  
 
Instemmen met vestiging van een speelcasino 

   

Wegenwet 

 
    

Artikel 39, tweede lid 
Wegenwet 

 
Besluiten en verordeningen in afschrift aan GS sturen 
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Grondwaterwet 

 
   

Artikel 20 en 21 
 
Door GS betrokken worden bij de totstandkoming van hun 
beschikking op een aanvraag voor vergunning tot onttrekking 
aan of infiltratie in het grondwater 

   
 

Ontgrondingenwet     

 
Artikel 10, tweede lid 

 
Aan bevoegd gezag meedelen of beoogde ontgronding in 
overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, etc. 
en indien dit niet het geval is of het gemeentebestuur bereid is 
om aan de ontgronding planologische medewerking te verlenen. 

    

Natuurbescherming
swet 1998 

 
   

Artikel 25, eerste lid 
 
Uitbrengen van advies aan GS inzake ontwerpbesluit tot 
aanwijzing beschermd landschapsgezicht 

   

 Boswet 
    

Artikel 1, vijfde lid 
 
Vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom 

   

Wet op de 
expertisecentra 

 
    

Artikel 28, vijfde lid 
onder d 

 
Overleg met stichting tot instandhouding openbare school 
inzake begroting en jaarrekening 

   

Artikel 28, vijfde lid 
onder e 

 
Toezicht houden op het bestuur van een openbare school 

   
 

Artikel 28, zesde lid 
 
Goedkeuren van wijziging van statuten van de stichting tot 
instandhouding openbare school 

   

Artikel 28, negende 
lid 

 
Nemen van maatregelen met betrekking tot continuïteit van het 
onderwijsproces in geval van ernstige taakverwaarlozing door 
bestuur van stichting tot instandhouding openbare school of 
functioneren in strijd met de wet 

   

 
Artikel 50, eerste lid 

 
Instellen rechtspersoon die tot doel heeft een of meer openbare 
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scholen in de gemeente in stand te houden 

Artikel 51, eerste lid 
 
Besluiten dat openbare scholen door een stichting in stand 
worden gehouden 

   

Artikel 67, eerste lid 
 
Indelen van het grondgebied in schoolwijken ten behoeve van 
doelmatige spreiding van de leerlingen over de openbare 
scholen 

   

Artikel 81, eerste lid 
 
Verzoek aan GS tot opneming van een school voor speciaal 
onderwijs in het jaarlijkse plan voor nieuwe speciale scholen 

   

Artikel 89, eerste lid 
 
Zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve 
van de scholen 

   

Artikel 109 
 
Met bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand 
gehouden school overeen komen dat gemeente een bedrag 
voor de huisvestingskosten betaalt. 

   

Artikel 129, tweede 
lid 

 
Verzoek aan Minister OCW om verhoging van vergoeding ten 
behoeve van materiële instandhouding van scholen. 

   

Artikel 148, eerste lid 
 
Opheffing openbare scholen wegens wettelijk te laag aantal 
leerlingen 

   

Artikel 149, eerste lid 
 
Verminderen aantal openbare scholen in de gemeente 

   
 

Wet op het primair 
onderwijs 

 
   

Artikel 17, vijfde lid 
onder d. 

 
Overleg met stichting tot instandhouding openbare school 
inzake begroting en jaarrekening 

   

Artikel 17, vijfde lid 
onder e. 

 
Toezicht op het bestuur van een openbare school 

   
 

Artikel 17, zesde lid 
 
Goedkeuren van wijziging van statuten van de stichting tot 
instandhouding openbare school 

   

Artikel 17, zevende 
lid 

 
Uitbrengen verslag door bestuur van stichting tot 
instandhouding openbare school 
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Artikel 17, negende 
lid 

 
Nemen van maatregelen met betrekking tot continuïteit van het 
onderwijsproces in geval van ernstige taakverwaarlozing of 
functioneren in strijd met de wet door bestuur van stichting tot 
instandhouding openbare school  

   

Artikel 47, eerste lid 
 
Instellen rechtspersoon die tot doel heeft een of meer openbare 
scholen in de gemeente in stand te houden 

   
 

Artikel 48, eerste lid 
 
Besluiten dat openbare scholen door een stichting in stand 
worden gehouden 

   

Artikel 65, eerste lid 
 
Indelen van het grondgebied in schoolwijken ten behoeve van 
doelmatige spreiding van de leerlingen over de openbare 
scholen 

   
 

Artikel 74, tweede lid 
 
Vaststellen plan voor nieuwe scholen 

   
 

Artikel 81, eerste lid 
 
Scholen voor bekostiging in aanmerking brengen 

   

Artikel 91, eerste lid 
 
Zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve 
van de scholen 

   
 

Artikel 111 
 
Met bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand 
gehouden school overeen komen dat gemeente een bedrag 
voor de huisvestingskosten betaalt. 

   
 

Artikel 135, tweede 
lid 

 
Verzoek aan Minister OCW om verhoging van vergoeding ten 
behoeve van materiële instandhouding van scholen 

   

Artikel 159 
 
Vermindering aantal openbare scholen en nevenvestigingen in 
de gemeente 

   
 

Wet op het 
voortgezet 
onderwijs 

 
   

 

Artikel 42b, eerste lid 
 
Besluiten dat openbare scholen door een stichting in stand 
worden gehouden 

   

Artikel 53c, vijfde lid 
onder d 

 
Overleg met stichting tot instandhouding openbare school 
inzake begroting en jaarrekening 
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Artikel 53c, vijfde lid 
onder e 

 
Toezicht houden op het bestuur van een openbare school 

   

Artikel 53c, zesde lid 
 
Goedkeuren van wijziging van statuten van de stichting tot 
instandhouding openbare school 

   

Artikel 53c, zevende 
lid 

 
Uitbrengen verslag door bestuur van stichting tot 
instandhouding openbare school 

   

Artikel 53c, negende 
lid 

 
Nemen van maatregelen met betrekking tot continuïteit van het 
onderwijsproces in geval van ernstige taakverwaarlozing of 
functioneren in strijd met de wet door bestuur van stichting tot 
instandhouding openbare school  

   

Artikel 66, eerste lid, 
onder a 

 
Verzoek aan Minister OCW tot opneming van een school in het 
jaarlijkse plan voor scholen 

   

Artikel 76b, eerste lid 
 
Zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve 
van de scholen 

   

Artikel 76c, eerste lid 
 
Zorgdragen voor bouwkundige aanpassingen aan scholen 

   

Artikel 76v 
 
Met bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand 
gehouden school overeen komen dat gemeente een bedrag 
voor de huisvestingskosten betaalt. 

   

Artikel 96i, eerste lid 
 
Vaststellen totaal van uitgaven en ontvangsten van de door de 
gemeente in stand gehouden scholen 

   

Artikel 128, tweede 
lid 

 
Overleg met onderwijsinspectie inzake bevordering van de 
ontwikkeling van het voortgezet speciaal onderwijs 

   

Artikel 148, vijfde lid 
onder d 

 
Overleg met stichting tot instandhouding openbare school 
inzake begroting en jaarrekening 

   

Artikel 148,vijfde lid 
onder e 

 
Toezicht op het bestuur van een openbare school 

   

Artikel 148, zesde lid  
Goedkeuren van wijziging van statuten van de stichting tot 
instandhouding openbare school 

   

 
Artikel 148,zevende 

 
Uitbrengen verslag door bestuur van stichting tot 
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lid instandhouding openbare school 

Artikel 148,negende 
lid 

 
Nemen van maatregelen met betrekking tot continuïteit van het 
onderwijsproces in geval van ernstige taakverwaarlozing of 
functioneren in strijd met de wet door bestuur van stichting tot 
instandhouding openbare school  

   

Artikel 168, eerste lid  
Instellen rechtspersoon die tot doel heeft een of meer openbare 
scholen in de gemeente in stand te houden 

   

Artikel 169, eerste lid  
Besluiten dat openbare scholen door een stichting in stand 
worden gehouden 

   

Artikel 185, eerste lid  
Indelen van het grondgebied in schoolwijken ten behoeve van 
doelmatige spreiding van de leerlingen over de openbare 
scholen 

   

Artikel 199, eerste lid  
Verzoek aan GS tot opneming van een school voor speciaal 
onderwijs in het jaarlijkse plan voor nieuwe speciale scholen 

   

Artikel 206  
Zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve 
van de scholen 

   

Artikel 208, eerste lid  
Vaststellen jaarlijkse vergoeding ten behoeve van huisvesting 
voor scholen 

   

Artikel 209, tweede 
lid 

 
Toekennen vergoeding inzake kosten van bouwvoorbereiding 
van een niet door de gemeente instandgehouden school 

   

Artikel 209, derde lid  
Vaststellen tijdstip en voorwaarden met betrekking tot aanvraag 
door bevoegd gezag van een niet door de gemeente 
instandgehouden school inzake vergoeding kosten van 
bouwvoorbereiding 

   

Artikel 210, eerste lid  
Vaststellen programma inzake huisvestingsvoorzieningen met 
betrekking tot niet door de gemeente instandgehouden scholen 

   

Artikel 210, negende 
lid 

 
Verzoek aan Onderwijsraad om advies inzake programma 
huisvestingsvoorzieningen 

   

 
Artikel 226 

 
Met bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand 
gehouden school overeen komen dat gemeente een bedrag 
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voor de huisvestingskosten betaalt. 

Artikel 231, eerste lid  
Vaststellen aantal klokuren voor beschikbaar stellen van een 
ruimte voor onderwijs in lichamelijke oefening 

   

Artikel 231, derde lid  
Vaststellen hoogte vergoeding ten behoeve van ruimte voor 
onderwijs in lichamelijke oefening 

    

Artikel 244, tweede 
lid 

 
Verzoek aan Minister OCW om verhoging van vergoeding t.b.v. 
materiële instandhouding van scholen 

   

Artikel 249, zesde lid  
Besluit om nevenvestiging van een niet in de gemeente gelegen 
school in aanmerking te laten komen voor een gemeentelijke 
vergoeding 

    

Artikel 252, eerste lid  
Vaststellen in hoeverre er meer of minder wordt uitgegeven  
aan personeel en materieel van een door de gemeente in stand 
gehouden school dan door het rijk wordt vergoed 

   

Artikel 253, eerste lid  
Vaststellen totaal van de uitgaven en ontvangsten van de door 
de gemeente in stand gehouden scholen 

    

Artikel 263, eerste lid  
Opheffing scholen wegens wettelijk te laag aantal leerlingen 

   

Artikel 264, eerste lid  
Verminderen aantal openbare scholen in de gemeente 

    

Artikel 271, eerste lid  
Toezicht houden op gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
en aanwijzen van personen die toezicht daadwerkelijk uitvoeren 

    

Artikel 279  
Informatieverschaffing aan Minister OCW in verband met 
bekostiging 

    

Mediawet 
    

Artikel 42, derde lid 
en artikel 43, eerste 
en tweede lid  

 
Uitbrengen advies aan het Commissariaat voor de Media of 
een lokale omroepinstelling aan de wettelijke eisen voldoet 

   

 Artikel 22, tweede lid 
 
Instellen lokale programmaraad bij aanwezigheid van 
omroepnetwerk binnen gemeente 
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Algemene wet 
bestuursrecht 

    

 Artikel 7:10 
 
Verdagen van de beslissing op bezwaarschriften  

   

Klachtenregeling 
    

Artikel 9.11, tweede 
lid  

 
Verdagen van de afhandelingstermijn van klachten Zie Algemene Wet 

Bestuursrecht 
  

 

 

 

 

 


