Mandatenlijst gemeente Voorst; algemeen per 1 november 2015
Onderwerp;
op volgorde productnummers begroting

mandaat, volmacht, machtiging inclusief
formele grondslag

functie(nummer)
(onder)gemandateerde
of ge(vol)machtigde

Algemene wet bestuursrecht
* schriftelijke machtiging

1. Verlangen schriftelijke machtiging van een
gemachtigde
- art. 2:1, lid 2 Awb

medewerker in schaal 5
en hoger

* doorzendplicht

2. Doorzenden naar bevoegd bestuursorgaan,
mededeling daarvan doen en terugzenden
niet voor gemeente bestemde en niet door
te zenden stukken
- art. 2:3 Awb

medewerkers in schaal 8
en hoger

* adviestermijn

3. Stellen adviestermijn en beschikbaar stellen
gegevens aan adviseur
- art 3:6 en 3:7 Awb

medewerkers in schaal 6
en hoger

* ter inzage leggen

4. Ter inzage leggen stukken, verstrekken afschriften, kennis geven en toezenden ontwerpbesluit aan belanghebbenden bij uniforme openbare voorbereidingsprocedure
- art. 3:11, 3:12, 3:13 en 3:14 Awb

medewerkers in schaal 5
en hoger

* horen

5. Horen aanvrager, kring van inspraakgerechtigden en degenen tot wie het besluit is gericht
- art. 3:15 Awb

medewerkers in schaal 10
en hoger

6. Verlengen termijn besluit, incl. horen aanvrager daarbij en mededeling doen van afwezigheid zienswijze
- art. 3:18, leden 2 en 4 Awb

medewerkers in schaal 10
en hoger

* ontvangstbevestiging

7. Bevestigen ontvangst (electronische) aanvraag
- art. 3:20, 4:3a Awb, resp.art. 160, lid 1
Gemeentewet

31.07.07.0

* coördinatie besluitvorming

8. Toezenden genomen besluiten en beslissingen op bezwaar of beroep aan cbo
- art. 3:27, lid 1 en art. 3:28, lid 2 Awb

medewerkers in schaal 7
en hoger

* aanvragen

9. Vaststellen aanvraagformulier
- art. 4:4 Awb

30.25.13.0

* aanvragen

Vervanging
functiehouder

Instructies; beleidskaders, clausuleringen en
bevoegdheid ondermandaat, -volmacht en
-machtiging te verlenen

* instructie: vooraf overleg met medewerker gekoppeld
aan normfunctie 16 en met medewerker met volgende functienummers: 01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 / 19.23.11.1

10. Gelegenheid geven tot aanvullen aanvraag,
incl. termijnstelling, bij onvolledigheid
- art. 4:5, lid 1 Awb

medewerkers in schaal 7
en hoger

* mandaat geldt alleen na akkoord behandelend
ambtenaar

11. Besluiten aanvraag niet te behandelen, incl.
bekendmaking
- art. 4:5 Awb

medewerkers in schaal 8
en hoger

* instructie: vooraf overleg met medewerker gekoppeld
aan normfunctie 16 of met medewerker met volgende functienummers: 01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 en 19.23.11.1

12. Afwijzen ne bis in idem-aanvraag
- art. 4:6 Awb

medewerkers in schaal 8
en hoger

* instructie: vooraf overleg met medewerker gekoppeld
aan normfunctie 16 of met medewerker met volgende functienummers: 01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 en 19.23.11.1

Inlichtingenplicht

* horen

13. Horen aanvrager en andere belanghebbenden medewerkers in schaal
bij voorbereiden beschikking
5 en hoger
- art. 4:7 en 4:8 Awb

* verdaging

14. Verdagen beschikking, incl. mededeling
- art. 4:14 Awb

31.07.07.0

* verdaging door overmacht

15. Aanvrager meedelen dat de beslistermijn
wordt opgeschort door overmacht, c.q. dat
opschorting eindigt en noemen termijn waarbinnen aanvraag alsnog wordt afgedaan
- art. 4:15, leden 3 en 4 Awb

medewerkers in schaal 8
en hoger

30.25.10.13.0 inlichten

* dwangsom niet tijdig beslissen

16. Vaststellen verschuldigheid dwangsom en
hoogte dwangsom
- art. 4:18 en 4:20d Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

via besluitenlijst

17. Terugvorderen onverschuldigd betaalde
dwangsommen
- art. 4:20 en 4:20d Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

via besluitenlijst

18. Bekend maken positieve beschikking van
rechtswege gegeven
- art. 4:20c Awb

medewerkers in schaal
6 en hoger

19. Alsnog verbinden voorschriften aan beschikking van rechtswege gegeven
- art. 4:20f Awb

medewerkers in schaal
6 en hoger

20. Besluit op verzoek verlening, vaststelling,
betaling en bevoorschotting subsidie
- Titel 4.2 Awb
- art. 3, lid 1 en 14 Algemene subsidieverordening

02.14.08.0 / 02.14.09.0 /
02.16.10.0 / 02.18.10.1 /
02.22.11.1 / 03.20,10a /
03.20.10b / 07.14.10.1 /
07.22.11.0

* mandaat geldt alleen voor producten waaraan
via besluitenlijst
(onder)gemandateerde vanuit eigen functie
werkt, tenzij anders besloten door MT-lid
* mandaat geldt alleen voor verlening bij incidentele subsidies en herhalingssubsidies < € 25.000,=,
mits niet afwijkend van vorige subsidiebedrag en
exclusief trendmatige begrotingsaanpassing
* mandaat voor vaststelling en betaling, inclusief
bevoorschotting, geldt alleen indien vaststelling
niet hoger dan verlening en betaling niet hoger
dan vaststelling
* instructie: betaling bevoorschotting product 2.1 Cultuurhistorie geldt tot maximaal 80% verleende subsidie (besluit B&W d.d. 200307, nr. 2007-1393)

21. Besluit bij wijzigingen, intrekken en terugvorderen subsidie
- Titel 4.2 Awb
- art. 3, lid 1 en 14 Algemene subsidieverordening

30.25.13.0

* instructie: betaling bevoorschotting product 2.1 Cul- via besluitenlijst
tuurhistorie geldt tot maximaal 80% verleende subsidie (besluit B&W d.d. 200307, nr. 2007-1393)

22. Besluit afzien van en stellen nadere eisen voor
in te dienen stukken en bekorten termijnen en
medewerking aan onderzoeken
- art. 8, lid 3 en 4, 10, leden 3 en 4, 15, lid 2 en
16, lid 2 Algemene subsidieverordening
- art. 4, lid 2h en lid 3 Subsidieverordening monumenten 2001

02.14.08.0 / 02.14.09.0 /
02.16.10.0 / 02.18.10.1 /
02.22.11.1 / 03.20,10a /
03.20.10b / 07.14.10.1 /
07.22.11.0

23. Vaststellen verplichting tot betalen geldsom
en daarmee samenhangende besluiten
- Afdelingen 4.4.1 en 4.4.2 Awb

alle medewerkers in
schaal 6 en hoger

* beschikking van rechtswege

* subsidies

* bestuursrechtelijke geldschulden

* instructie: elke beschikking in kopie naar kassier
(functienr. 19.08.07.0)

* bezwaarschriften
- begunstigingstermijn in het kader
van handhaving

- herstel verzuim

24. Verlengen begunstigingstermijn bij behandeling medew.met normfunct.16 /
bezwaar tegen last onder dwangsom, c.q. bij
01.18.10.0 / 04.18.10a /
bestuursdwang
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1
25. Gelegenheid geven tot herstel verzuimen bij
bezwaarschriften
- art. 6:6 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

26. Niet ontvankelijk verklaren bezwaarschrift bij
verzuimen
- art. 6:6 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

27. Ontvangst bevestigen van een bezwaarschrift
- art. 6:14 Awb

31.07.07.0

- doorzenden

28. Doorzenden bezwaarschrift aan bevoegd orgaan of als beroepschrift aan te merken bezwaarschrift
- art. 6:15 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

- gemachtigden

29. Zenden stukken aan gemachtigde indiener
bezwaar of beroep
- art. 6:17 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

- inlichtingen bij intrekking

30. Doen mededelingen in samenhang met intrekking of wijziging bij aanhangig bezwaar of
beroep of niet tijdig beslissen
- art. 6:18, leden 2 en 4 en 6:20, lid 3 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* rechtstreeks beroep

31. Besluiten op verzoek instellen rechtstreeks
beroep en bij positief besluit doorzenden
bezwaarschrift aan bevoegde rechter
- art. 7:1a Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* horen; tijd en plaats

32. Bepalen tijdstip en plaats hoorzitting

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* feitelijk horen

33. Horen indiener bezwaarschrift en andere belanghebbenden
- art. 7:2 Awb

collegelid

* afzien van horen, openbaar
horen en horen getuigen en
en deskundigen

34. Besluit af te zien van horen, besluit of horen
in openbaar plaatsvindt en besluit over horen
meegebrachte getuigen en deskundigen
- art. 7:3, 7:5, lid 2 en 7:8 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* oproepen, ter inzage leggen
stukken en verstrekken afschriften

35.Oproepen voor hoorzitting, ter inzage leggen
stukken en achterwege laten daarvan bij geheimhouding en verstrekken afschriften
- art. 7:4, leden 2, 4 en 6 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* horen buiten elkaars aanwezigheid

36. Besluiten op verzoeken om buiten elkaars
aanwezigheid gehoord te worden
- art. 7:6 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* ontvangstbevestiging bezw.

* instructie: vooraf overleg met vakinhoudelijk betrokken collega('s)

* mandaat geldt alleen na akkoord behandelend
ambtenaar

* instructie: afstemmen met managementassistente

* extra hoorzitting

37. Besluit extra hoorzitting bij nieuwe feiten of
omstandigheden
- art. 7:9 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* verdagen

38. Verdagen beslissing op bezwaarschrift, incl.
mededeling
- art. 7:10, leden 3 en 4 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* vertegenwoordiging

38. Vertegenwoordigen bestuursorgaan bij bezwaar en (hoger) beroep (bij niet tijdig beslissen)
- art. 8:23, 8:24 en 8:56 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* vertegenwoordiging

39. Verstrekken (schriftelijke) inlichtingen
- art. 8:28 en 8:45, lid 2 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* behandeling beroep
- verweer, repliek, etc.

40. Indienen verweerschrift, repliek en dupliek,
kenbaar maken wensen onderzoek deskundige, naar voren brengen zienswijze over verslag deskundige, toestemmen in geen zitting,
meedelen geen gebruik (laten) herstellen gebrek, indienen nadere stukken en besluiten
i.z. meebrengen en oproepen getuigen, c.q.
deskundigen
- art. 8:42, 8:43, 8:45, 8:47, leden 3 en 5,
8:57, lid 1 en lid 2, onder a, 8:58 + 8:60 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

- bestuurlijke lus

41. Mededelingen bij herstellen gebrek in bestreden besluit op initiatief rechtbank
- art. 8:51b Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

- vereenvoudigde behandeling
beroep

42. Verzet doen bij de rechtbank tegen sluiten
onderzoek aanhangig beroep, al dan niet
met verzoek te worden gehoord over verzet
- art. 8:55 Awb

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* klachten
43. Bevestigen ontvangst klaagschrift
- ontvangstbevestiging klaagschrift
- art. 9:6 Awb

31.07.07.0

- verdagen afhandeling

44. Verdagen afhandeling klacht
- art. 9:11, lid 2 Awb

19.23.11.1

- vertegenwoordigen gemeente

45. Toelichten standpunt over klacht bij Nationale Ombudsman, verstrekken inlichtingen en
stukken
- art. 9:30 en 9:31, leden 1 en 3 Awb

19.23.11.1

- inhoudelijke afwikkeling

46. Behandelen klacht, incl. zenden afschrift aan
betrokkene en horen klager en betrokkene
- art. 9:7, 9:9 en 9:10

30.25.13.0

* mandaat geldt niet bij klacht over MT-leden
* mandaat bij klacht over secretaris en wethouders
gaat naar burgemeester
* mandaat bij klacht over burgemeester gaat naar
loco-burgemeester
* instructie: coördinator klachtenafhandeling op
hoogte stellen van (voortgang) afwikkeling

47. Beslissen op Wob-verzoek en waar aan de
orde het verzoek om te preciseren, door te
zenden, te verdagen, c.q. de afdoening daar-

medewerkers in schaal 9
en hoger

* instructie: manager en portefeuillehouder informeren over verzoek
* instructie: juridische aspecten bespreken met juri-

* Wob-verzoek

van op te schorten bij zienswijze(n) en af te
doen via gekozen vorm
- art. 2, 3 (leden 4 en 5), 4, 6 (lid 2), 7, 10 en
11 Wob

disch adviseur
* instructie: bij inschatting riscico's met nadelige
(financiële) gevolgen overleg met manager en/of
portefeuillehouder

48. Beslissen op verzoek om hergebruik informatie medewerkers in schaal 9
- art. 11a t/m 11h, juncto art. 4 t/m 7 Wob
en hoger

* instructie: manager en portefeuillehouder informeren over verzoek

* afhandelen vragen om informatie (algemeen/geen Wob)

49. Verstrekken informatie
- art. 5 en 6 Wob

medewerkers in schaal 5
en hoger

* instructie: nagaan of vragensteller vraag al eerder
heeft gesteld en zo ja, eerst nagaan wat toen het
antwoord was. Indien je nu afwijkend wilt antwoorden, dan eerst overleg met manager

Gemeentewet
* vertegenwoordiging

50. Vertegenwoordigen gemeente in rechte
- art. 171

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* machtiging geldt met inbegrip daarbij behorende
beslissingen

Gemeentewet en diverse
bijzondere wetten
* vertegenwoordiging

51. Tekenen notariële akten, incl. akten waarin
geldleningen worden geconstateerd en overeengekomen
- art. 171, lid 1 Gemeentewet

de medewerkers van DNS
notarissen te Twello

Wet bescherming persoonsgegevens 52. Besluit op verzoek om mee te delen of per01.18.10.0 / 04.18.10.a /
soonsgegevens van verzoeker worden verwerkt medewerk(st)ers die wer- art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens ken met persoonsgegegevens

Burgerlijk Wetboek
schadeclaims

rechtspositie
* vacatures en invulling
daarvan

53. Besluit op verzoek tot verbetering, aanvulling
verwijdering of afscherming persoonsgegevens
van verzoeker
- art. 36 Wet bescherming persoonsgegevens

01.18.10.0 / 04.18.10.a /
medewerk(st)ers die werken met persoonsgegegevens

54. Aansprakelijk stellen schadeveroorzaker bij
onrechtmatig handelen t.o.v. gemeente
- Boek 6, Titel 3 Burgerlijk Wetboek
- art. 160, lid 1a en e Gemeentewet

medew.met normfunct.16 /
01.18.10.0 / 04.18.10a /
06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.1

* instructie: bespreken met 19.12.09.0

55. Beslissen op verzoek om schadevergoeding,
zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk
- art. 160, lid 1a en e Gemeentewet

30.25.13.0

* mandaat en volmacht gelden tot maximaal bedrag
eigen risico
* instructie: advies medew. met normfunctie 16 of
01.18.10.0 / 04.18.10a / 06.21.11.0 / 08.21.11.0 /
19.23.11.0 beschikbaar

56. Beslissen op verzoek om schadevergoeding,
zowel privaatregelijk als publiekrechtelijk
- art. 160, lid 1a en e Gemeentewet

verzekeraar

* instructie: conform polis

57. Bevoegdheden gemeente in kader voegen in
strafproces als benadeelde partij bij rechtstreeks geleden schade door strafbaar feit
- Boek 1, titel IIIa Wetboek van Strafvordering
- art. 160, lid 1 onder f Gemeentewet

08.21.11.0 / 13.16.10.0 /
verzekeraar

* instructie: conform polis

58. Aansprakelijk stellen schadeveroorzaker bij
onrechtmatig handelen t.o.v. gemeente
- Boek 6, Titel 3 Burgerlijk Wetboek
- art. 160, lid 1a en e Gemeentewet

08.21.11.0 / 13.16.10.0 /
verzekeraar

* instructie: conform polis

59. Besluit tot openstellen vacature, aanstellen
medewerker, incl. bepalen dat dienstbelang
zich verzet tegen interne vervulling, aangaan

42.00.50.9 / 30.25.13.0

* mandaat voor 30.25.13.0 geldt alleen voor medevia besluitenlijst
werkers Huishoudelijke Dienst en Buitendienst G&I
* mandaat voor openstellen vacature en aanpassen

via besluitenlijst en jaarverslag

arbeidsovereenkomst en aanpassen arbeidsduur
- art. 160, lid 1 Gemeentewet en art. 2:1, 2:5,
2:7 en 2:7a CAR en 2:4:2, lid 1 LAR

arbeidsduur geldt alleen voor 42.00.50.9
* mandaat geldt niet voor (vacature) MT-leden
* instructie: vacaturetekst functies schaal 9 en hoger
vooraf met (vak)PH bespreken
* mandaat geldt alleen binnen vastgestelde formatie volgens lopende begroting of mpp
* voor plaatsing vakantiekrachten/stagiares
geldt ondermandaat voor manager
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0
* instructie: notitie werving en selectie d.d. 011190

* inhuren tijdelijk personeel

60. Besluit tot inhuren tijdelijk personeel via externen of aanstellen (tijdelijk) personeel boven de vastgestelde formatie
* not. vakantiewerk d.d. 280410 (2010-04248)

30.25.13.0

* mandaat geldt alleen bij vervanging functiehouder
via besluitenlijst
in vaste dienst die langer duurt of zal duren dan één
maand en in kader stages, c.q. vakantiewerk

* verklaring omtrent gedrag

61. Bepalen eis verklaring omtrent het gedrag,
bepalen functies waarvoor geneeskundig
onderzoek nodig is
- art. 2:2, lid 3 en 2:2, lid 1 en 2:3, lid 1 CAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* geneeskundige

62. Aanwijzen geneeskundige in uitzonderingsgevallen en bij ongeschiktheid door ziekte
- art. 2:3, lid 1 en 7:11, lid 1 CAR

20.12.10.1 / 20.21.11.0

* mandaat geldt alleen indien keuring bij door college
aangewezen geneeskundige om zwaarwegende
gronden redelijkerwijs achterwege moet blijven

* bezoldiging c.a.

63. Besluit toekennen, incl. verminderingen / vast- 30.25.13.0
stellen aanspraak op en staken doorbetaling
bezoldiging / vakantietoelage / structurele en
incidentele extra beloningsvormen
- art. 3:1, lid 1, 6:3, 7:3, 7:4 en 7:14, lid 2,
7:19 t/m 7:21, 11a:12 en 11a:13 CAR
- art. 3:1:1, 6:3:1, 7:13:1, 7:13:2, 7:18:1, 7:25
en 15:1:28 LAR
- art. 4, 5, 7, 10, 10a,11 en 14 Bezoldigingsregeling
- art. 10 SSV
- art. 5, 6, 6a, 7 en 8 Beloningsreglement 2000

* koppelingsformulieren

64. Vaststellen gewijzigde koppelingsformulieren
- notitie normfuncties; procedures en uitgangspunten

20.21.11.0

* waarneming

65. Geven waarnemingsopdracht en toekennen
waarnemingstoelage
- art. 3:1:2, lid 1 LAR

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* werken buiten dagvenster

66. Besluit vergoeding werk buiten dagvenster
- art. 3.2 CAR en 3:2:1, leden 1 t/m 4 LAR
- art. 5 Regeling werktijden 2014

30.25.13.0 / 23.11.09.0 /
11.11.10.0

* mandaat voor 23.11.09.0 en 11.11.10.0 geldt alleen
voor medewerkers Huishoudelijke Dienst en Buitendienst G&I
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* TOD

67. Besluit toelage onregelmatige dienst en
beschikbaarheidsdienst
- art. 2:1B, lid 2 en 3:3 CAR
- art. 13 Bezoldigingsregeling 1997
- art. 2 Reg. beschikbaarheidsdiensten 2014
- art. 3:5 CAR en 3:5:1 LAR

30.25.13.0 / 23.11.09.0 /
11.11.10.0

* mandaat voor 23.11.09.0 en 11.11.10.0 geldt alleen via besluitenlijst
voor medewerkers Huishoudelijke Dienst en Buitendienst G&I
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* onkosten

68. Besluit vergoeding kleding en gesprekskosten
privételefoon

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* mandaat geldt niet voor MT-leden, uitgezonderd toe- via besluitenlijst, m.u.v. toekenningen
passen artikel 7 Beloningsreglement 200
ex art. 7 Beloningsreglement 2000
* mandaat voor medewerkers HHD en en Buitendienst
G&I geldt alleen voor toekennen bezoldiging
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

42.00.50.9

* mandaat geldt alleen voor wijzigingen in functieom- gewijzigd formulier via manager
omvang van functienummer en/of functiehouder
functiehouder verzenden en
* instructie: vooraf overleg met manager functiehouder gewijzigd formulier opnemen in
functieboek

via besluitenlijst

* arbeidsduur p/wk

69. Besluit vaststellen feitelijke arbeidsduur p/wk
in afwijking van formele arbeidsduur p/wk
- art. 4:1, lid 1 CAR

30.25.13.0

* roosters

70. Opstellen roosters voor werktijden
- art. 4:2 CAR
- Regeling werktijden 2014

30.25.13.0

* brugdagen

71. Aanwijzen brugdag(en) voor komend jaar
- art. 2, lid 6 Regeling werktijden 2014

42.00.50.9

* cafetaria

72. Besluit op verzoek uitwisseling verlof tegen
geld en omgekeerd
- art. 4a:1 en 4a:2 CAR

42.00.50.9

* instructie: in beginsel budgettair neutraal saldo
voor alle verzoeken gezamenlijk
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* uitwisseling arbeidsvoorwaarden

73. Besluit op verzoek uitwisseling aanspraak op
geld tegen andere bestedingsmogelijkheden
- art. 4a:3 CAR
- alle artikelen Keuzemodel arbeidsvoorwaarden werkkostenregeling

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* verlof

74. Besluit op verzoek vakantieverlof
- art. 6:1:1, 6:2:1 en 6:2:2 LAR

30.25.13.0

* instructie: dienstverlening gewaarborgd

* overschrijden arbeidsduur
in enig jaar (max 50,4 u.)

75. Besluit op verzoek overschrijden arbeidsduur
- art. 6:2, lid 2

30.25.13.0

* afschrijven uren bij ziekte

76. Besluit op verzoek om bij ziekte vakantie te ver- 30.25.13.0
lenen en daarvoor verlof af te schrijven conform
het normale werktijdenrooster van verzoeker
- art. 6:2:3, lid 4 LAR

* intrekken verlof

77. Besluit intrekken verlof bij dringende redenen
van dienstbelang, incl. schadevergoeding
- art. 6:2:5 LAR

* verlof overboeken

42.00.50.9

* instructie roosters dienen zodanig te zijn, dat tijdens bedrijfstijden (8.30 - 16.30 u) tenminse 1 persoon per vakgroep constant bereikbaar is
via besluitenlijst

via besluitenlijst voor totaal

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

78. Besluit op verzoek om (in vorige jaar) niet opge- 30.25.13.0
nomen verlof over te boeken en/of alsnog op te
mogen nemen
- art. 6:2:6, lid 1 onder a, lid 2 en lid 3

* instructie: dienstverlening gewaarborgd

negatieve besluit via besluitenlijst

* langdurig verlof

79. Besluit op verzoek om deel vakantie-uren in te 30.25.13.0
mogen zetten voor langdurig verlof
- art. 6:2a CAR

* instructie: dienstverlening gewaarborgd

* buitengewoon verlof

80. Besluit over buitengewoon verlof (o.g.v. Waz) en30.25.13.0
bij huwelijk, c.q. geregistreerd partnerschap
- art. 6:4 CAR en 6:4:1 LAR

* instructie: pensioenafdracht regelen bij verlof zonder bezoldiging

* lang durend zorgverlof

81. Besluit op aanvraag langdurend zorgverlof
- art. 6:4:1a LAR

30.25.13.0

* instructie: dienstverlening gewaarborgd
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* vakbondsverlof

82. Besluit op verzoek vakbondsverlof
- art. 6:4:2 en 6:4:5a LAR

30.25.13.0

* instructie: dienstverlening gewaarborgd
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* kort durend zorgverlof

83. Besluit op verzoek kortdurend zorgverlof
- art. 6:4:3 LAR

30.25.13.0

* buitengewoon verlof

84. Besluit op verzoek buitengewoon verlof om an- 30.25.13.0
deren reden dan in vorige mandaten genoemd
- art. 6:4:5 LAR

* instructie: dienstverlening gewaarborgd
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* ouderschapsverlof

85. Besluit toekennen ouderschapsverlof

* instructie: dienstverlening gewaarborgd

via besluitenlijst

30.25.13.0

- art. 6:5 CAR en art. 6:5:1 t/m 6:5:5 LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* hardheidsclausule

86. Besluit of er grond is voor toepassen hardheids- 42.00.50.9
clausule i.r.t. ouderschapsverlof
- art. 6:5:7 LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* zwangerschaps-, adoptieen pleegzorgverlof

87. Besluit op verzoek zwangerschapsverlof, adop- 30.25.13.0
tie- en pleegzorgverlof
- art. 6:7 en 6:8 CAR

* opdracht geneeskundig ononderzoek

88. Besluit opdracht geven ambtenaar geneeskun- 42.00.50.9
dig te onderzoeken
- art. 7:2:5 LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* medisch onderzoek

89. Besluit tot buitendienststelling en maatregelen
of voorzieningen te treffen in belang herstel
- art. 7:2:6 en 7:2:7 LAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* kostenvergoeding bij ongeschiktheid door het werk

90. Besluit vergoeden kosten geneeskundige ver- 42.00.50.9
zorging bij ongeschiktheid in en door de dienst
- art. 7:7 CAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* ziekte

91. Besluiten gericht op werkhervatting bij ziekte
en opstellen plan van aanpak daarvoor
- art. 7:8:3, leden 1 t/m 3 LAR, art. 7:9 CAR
en art. 7:16 CAR

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

92. Vaststellen verzuimprotocol
- art. 7:9, lid 4, CAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

93. Zieke ambtenaar in gelegenheid stellen passende of gangbare arbeid te verrichten
- art. 7:11, lid 2 LAR

30.25.13.0

* instructie: voor arbeid bij andere vakgroep instemming betrokken manager nodig
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* staken bezoldiging

94. Besluit staken bezoldiging amtenaar bij laakbaar gedrag of aannemen laakbare houding,
dan wel zich niet houden aan algemene verplichtingen i.k.v.herstelproces
- art. 7:13:1 en 7:13:2 LAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* disciplinaire straf

95. Besluit opleggen disciplinaire straf indien amb- 42.00.50.9
tenaar zich niet aan verzuimprotocol houdt
- art. 7:14 CAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* betalen salaris zieke medewerker aan collega's

96. Besluit niet uitbetaald salaris aan collega's zie- 42.00.50.9
ke uitbetalen of alsnog betalen als dat niet is
gebeurd
- art. 7:15:1 LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* passende arbeid

97. Opdragen passende arbeid of herplaatsing na 42.00.50.9
twee jaren ziekte e.a. maatregelen uit dit artikel
- art. 7:16 CAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* toestemming werkhervatting

98. Bepalen dat toestemming voor werkhervatting
na ziekte nodig is en beslissen over toestemming
- art. 7:17 CAR

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* inkomsten verplicht werk elders

99. In mindering brengen inkomsten uit werk bij
derde bij ziekte in eigen werk
- art. 7:18:1 LAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* samenloop

100. Besluiten over gevolgen samenloop andere

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

wet en regelgeving met bezoldiging bij ziekte
- art. 7:19 t/m art. 7:22 LAR
* verrekening bij andere uitkering i.v.m. ziekte

101. Besluiten over verrekening met uitkeringen
42.00.50.9
o.g.v. art. 7:24a en 7:25 bij meerdere uitkeringen
- art. 7:25a LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* overgangsrecht

102. Besluiten in het kader van overgangsrecht c.a. 42.00.50.9
- art. 7:27 t/m 7:28b CAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* ontslag

103. Beslissen (op verzoek) tot ontslag op enige
42.00.50.9 / 30.25.13.0
grond en incl. afwijking termijn en aanhouden
verzoek
- hoofdstuk 8 CAR/LAR

* mandaat geldt niet voor ontslag MT-leden
* mandaat voor 30.25.13.0 geldt alleen voor medewerkers Huishoudelijke Dienst en Buitendienst G&I
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* wachtgeld / uitkering

104. Besluiten bij situaties waarin het om wacht42.00.50.9 / 30.25.13.0
geld en/of andere uitkeringen bij werkloosheid
gaat
- hoofdstukken 10, 10a, 10d, 11 en 11a CAR

* mandaat geldt niet voor wachtgeld MT-leden
* mandaat voor 30.25.13.0 geldt alleen voor medewerkers Huishoudelijke Dienst en Buitendienst G&I
* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

105. Toestaan persoonlijk gebruik van gemeentelijke goederen en/of diensten
- art. 15:1:b LAR

42.00.50.9

* instructie: zie ook gedragscode integriteit ambtelijke organisatie

* integriteit

106. Toestemming geven voor aannemen geschen- 42.00.50.9
ken, c.a. en bezit van en transacties in effecten
- art. 15:1:c en f CAR en Gedragscode integriteit

* instructie: zie ook gedragscode integriteit ambtelijke organisatie

* nevenwerkzaamheden en
leveringen

107. Stellen nadere regels voor vervullen nevenwerkzaamheden en bij deelname aan leveringen en aannemingen c.a.
- art. 15:1e en f CAR en Gedragscode integriteit

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* buitengewone omstandigheden

108. Aanwijzen om (andere) werkzaamheden te
30.25.13.0
verrichten bij oorlog, oorlogsgevaar of andere
buitengewone omstandigheden en in het kader van de Rampenwet
- art. 15:1:11, leden 1 en 2 LAR

* schuld of nalatigheid

109. Opleggen schadevergoedingsplicht
- art. 15:1:12 LAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* ontheffen van vergoeden

110. Rekenplichtig ambtenaar vrijstellen van verplichting tot betalen schadevergoeding
- art. 15:1:13 LAR

42.00.50.9

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

via besluitenlijst

* woonplicht

111. Aanwijzen functies met woonplicht, opleggen 42.00.50.9
specifieke, verlenen en intrekken ontheffing
en verlengen termijn bij woonplicht
- art. 15:1:18 LAR en art. 2 Regeling kostentegekomingen i.v.m. de woon-werksitusituatie

* ordemaatregelen

112. Opleggen verbod betreden dienstgebouwen
en/of arbeidsterrein en geven aanwijzingen
- art. 15:1:20 en 15:1:21 LAR

42.00.50.9

42.00.50.9

via besluitenlijst

* mandaat geldt niet voor MT-leden

via besluitenlijst

* reizen met eigen vervoer

113. Toestaan gebruik eigen vervoermiddel, beslis- 30.25.13.0
sen op declaratie en vaststellen en uitbetalen
vergoeding van reis- en verblijfkosten
- art. 15:1:22 en 15:1:24 LAR;
- art. 4 Regeling reiskosten 2015

* mandaat geldt niet voor toepassen hardheidsclausule

* schade vergoeden

114. Besluit vergoeden schade aan kleding, uitrus- 30.25.13.0
ting en motorrijtuig, die zonder schuld of nalatigheid tot stand kwam
- art. 15:1:23 LAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* studie

115. Geven dienstopdracht volgen OTV-activiteit,
incl. opleggen terugbetalingsverplichting
- art. 15:1:26 LAR

* instructie: conform hoofdstuk 17 LAR en toelichting daarop
via besluitenlijst

* vertegenwoordiging

116. Machtigen optreden als vertegenwoordiger col-42.00.50.9
lege bij voornemen opleggen disciplinaire straf
- art. 16:1:3, lid 2 LAR

* loopbaan

117. Begeleiden en ondersteunen ambtenaar bij
verbeteren en ontwikkelen van inzetbaarheid
en mobiliteit en ambtenaren wijzen op mogelijkheden
- art. 17:2, 17:3 en 17:4 CAR

30.25.13.0

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* van-werk-naar-werk

118. Vaststellen mobiliteitsbevorderende voorzienin-30.25.13.0
gen in van-werk-naar werk traject
- art. 17:7 CAR

* instructie: overleg met 20.12.10.0 of 20.21.11.0

* verhuizing c.a.

119. Beslissen op verzoek verhuiskostentege30.25.13.0
moetkoming, tegemoetkoming woon-werkverkeer, oordelen of onterecht eigen vervoer
wordt gebruikt als dat wel kan, pensionkostentegemoetkoming, incl. verlenen voorschot,
verlengen termijn en opheffen terugbetalingsverplichting
- art. 18:1:2, 18:1:6, 18:1:7, lid 5, 18:1:10 en
18:1:12 LAR en
- art. 10 SSV

* instructie: vergoeding alleen toekennen bij verhuis-

* misstanden

30.25.13.0

via besluitenlijst

via besluitenlijst

plicht
* mandaat geldt niet voor besluiten ex art. 10 SSV

120. Verzenden ontvangstbevestiging en verdaging 30.25.13.0
standpunt na melding vermoeden misstand
- art. 2, lid 5 en 3, lid 2, Regeling klokkenluiders 2003
121. Vertegenwoordigen college voor bezwarencommissie ambtenarenzaken (bzc)
- art. 160, lid 1 onder f Gemeentewet

30.25.13.0

* mandaat geldt alleen bij bezwaarschrift medewerker van vakgroep waaraan leiding wordt
gegeven

* Budgethouderschap

122. Beslissen over (hoogte) betaling bij
facturering

30.25.13.0 en door hen
aangewezenen

* machtiging geldt alleen na toepassing '4-ogenpincipe'
* machtiging voor aangewezene geldt alleen als
naam bekend is bij kassier en interne controle,
e.e.a. volgens budgethouderslijst

* procedurebrief

123. Procedurebrieven maken
en verzenden

medewerkers in schaal
5 en hoger

* instructie: termijnen bewaken en signaleren bij
termijnoverschrijdingen
* instructie: indien via managementassist, dan behandelendambtenaar inlichten

* aanbestedingen, werken, diensten
en diensten (o.a. contract uitzendbureau)

124. Vaststellen (concept)bestek, c.q. productspecificatie
- art. 160, lid 1a+b Gemeentewet

senior medewerkers in
schaal 10 en hoger

* bij kosten > 0,4 miljoen euro voor vaststelling geldt
volmacht alleen na overleg met manager of projectleider

via verslag bzc en besluitenlijst

- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311, nr.
2011-5855
* reikwijdte volmacht in budget is < € 30.000,01

125. Vaststellen selectie- en gunningscriteria en
wijze van aanbesteden
- art. 160, lid 1a+b Gemeentewet
- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

30.25.13.0 / projectleider(s)

* bij kosten > 0,4 miljoen euro voor vaststelling geldt
volmacht alleen na overleg met portefeuillehouder
middelen
* instructie: bij inhuur tijdelijk personeel met inachtneming contract met vast uitzendbureau
* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311,
nr. 2011-05855

126. Bekendmaken aanbesteding o.b.v. bestek,
c.q. opvragen offerte
- art. 160, lid 1a+b Gemeentewet
- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

alle medewerkers

* machtiging bekendmaken aanbesteding o.b.v.
bestek geldt alleen voor vakgroepsenioren
* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311,
nr. 2011-05855

127. Beslissen over gunning na aanbesteding
o.b.v. bestek, c.q. na offerte
- art. 160, lid 1e Gemeentewet
- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

alle medewerkers in
schaal 8 en hoger

* volmacht na aanbesteding o.b.v. bestek geldt alleen voor managers (en projectleiders) als criteria vooraf zijn vastgesteld
* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311,
nr. 2011-05855

128. Voeren onderhandelingen binnen aanbestedingstraject o.b.v. bestek, c.q. na offerte /
productspecificatie
- art. 160, lid 1a+b Gemeentewet
- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

alle medewerkers in
schaal 8 en hoger

* machtiging binnen aanbestedingstraject o.b.v. bestek geldt alleen voor vakgroepsenioren
* machtiging geldt bij kosten > 50.000 euro
alleen met instemming manager of projectleider
* instructie: tussentijds met wederzijds akkoord
punten van overeenstemming vastleggen
* instructie: besprekingsverslag maken
* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311,
nr. 2011-05855

129. Aangaan en ondertekenen overeenkomst
- art. 160, lid 1e en 171, lid 1 Gemeentewet
- aanbestedingsrecht Europa (EG) en NL

alle medewerkers voor
eigen vakgroep

* volmacht en machtiging geldt voor bedragen tot
maximaal € 500,00 tenzij hierna anders bepaald
* buiten specifieke volmacht en machtiging geldt
volmacht en machtiging voor vakgroepsenioren
voor bedragen tot maximaal € 30.000,01
* volmacht en machtiging, afhankelijk van het takenpakket, voor bedragen vanaf € 30.000,01 geldt
alleen voor manager (en projectleider)
* volmacht en machtiging voor diensten en leveringen boven € 10.000 gelden alleen na offertes /
productspecificatie
* instructie: bij kosten > 0,4 miljoen euro voorbehoud
van instemming college maken
* volmacht voor inhuur tijdelijk personeel geldt alleen voor manager en projectleider na overleg met
gemeentesecretaris t.a.v. budget
* instructie: notitie inkoopbeleid gemeente Voorst
d.d. 300909, nr. 2009-9757 en notitie 'Duurzaam
inkopen in Stedendriehoek' d.d. 110311,
nr. 2011-05855

via besluitenlijst

via besluitenlijst

