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

mandaat, volmacht, machtiging inclusief
formele grondslag

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

Vervanging
functiehouder

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

Inlichtingenplicht

* mandaat intrekking geldt alleen voor 03.12.09.0

* via periodieke fianciële verantwoording naar college

Alle producten sociaal domein
* Uitbesteding Apeldoorn; aangifte fraude

1. Aangifte van sociale zekerheidsfraude doen
- art. 162 Wetboek van Strafvordering
- Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

sociale recherche
Apeldoorn

3.3 Participatiewet
* arbeidsinschakeling

2. Ondersteunen bij arbeidsinschakeling, c.q. aanbieden voorziening en intrekken daarvan
- art. 7, lid 1 onder a Participatiewet
- art. 4, 5 en 8 Re-integratieverordening (lange afstand tot arbeidsmarkt)
- art. 6 Re-integratieverordening (korte afstand tot
arbeidsmarkt)
- art. 7, 9 en 10 Re-integratieverordening, respect.
scholing, beschut werk en pers.ondersteuning
- art. 11 en 12 Re-integratieverordening (voorzieningen via werkgever)
- art. 3, lid 2 Re-integratieverordening (intrekking)

03.10.09.0 / 03.10.09.1 /
03.12.09.0

* koopkrachttegemoetkoming

3. Verstrekken koopkrachttegemoetkoming en bijstand
- art. 7, lid 1 onder b en d Participatiewet

03.10.09.0 / 03.10.09.1 /
03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* verplichtingen
- algemeen geaccepteerde arbeid

4. Opleggen verplichting tot
a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid
te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden;
b. gebruik te maken van door college aangeboden
voorziening waaronder sociale activering, daaraan mee werken aan onderzoek naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en
c. naar vermogen verrichten van opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden
te verrichten
- art. 9, leden 1, onder c, en 2, 5, 6 en 7 Participatiewet
- art. 4 t/m 7 Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Voorst 2015
- art. 13 Afstemmingsverordening Participatiewet

03.10.09.0 / 03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* persoonlijke omstandigheden

5. Zich overtuigen van beschikbaarheid passende kinderopvang, toepassing voldoende scholing en de
belastbaarheid van betrokkene
- art. 9, lid 4 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* ontheffing arbeidsplicht

6. Besluit over eenmalig te verlenen ontheffing plicht
tot arbeidsinschakeling
- art. 9a, lid 1 Participatiewet

03.10.09.0 / 03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* eenmalige ontheffing arbeidsplicht

7. Besluit opschorting of intrekking eenmalige ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande
ouders
- art. 9a, lid 5 onder c en d Participatiewet

03.10.09.0 / 03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* intrekking opschorting eenmalige
ontheffing

8. Besluit beëindiging opschorting eenmalige ontheffing als bedoeld in art. 9a, lid 1 Participatiewet
- art. 9a, lid 6 Participatiewet

03.10.09.0 / 03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* plan van aanpak arbeidsinschakeling

9. Opstellen plan van aanpak tot arbeidsinschakeling
- art. 9a, lid 7 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* heronderzoek

10. Verrichten heronderzoek per zes maanden over nakoming plan van aanpak tot arbeidsinschakeling
- art. 9a, lid 8 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* gewijzigd plan van aanpak

11. Opstellen gewijzigd plan van aanpak o.b.v. resultaten 03.10.09.0
heronderzoek
- art. 9a, lid 9 Participatiewet

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* vergroten kans op arbeidsinschakeling

12. Besluit aanvullen mogelijkheden tot arbeidsinschake- 03.10.09.0 / 03.12.09.0

* via periodieke financiële ver-

- sociale activering

- verrichten onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden

ling bij ontheffing alleenstaande ouder zonder startkwalifcatie via scholing c.a.
- art. 9a, lid 10 Particitpatiewet

antwoording naar college

* verzoek aanvullen mogelijkheden tot ar- 13. Besluit op verzoek alleenstaande ouder tot aanvullen 03.10.09.0 / 03.12.09.0
beidsinschakeling
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling bij ontheffing
alleenstaande ouder met startkwalificatie via scholing c.a.
- art. 9a, lid 11 Participatiewet

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* bijstand verlagen

14. Besluit verlagen bijstand na intrekking ontheffing
verplichting tot arbeidsinschakeling
- art. 9a, lid 12 Participatiewet

03.12.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* aanspraak op ondersteuning

15. Besluit over aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling
- art. 10 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* inzet niet bemiddelbare personen

16. Besluit om niet bemiddelbare persoon onbeloonde
additionele werkzaamheden te laten verrichten
voor max. 2 jaren
- art. 10a, leden 1 t/m 4 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* scholing zonder startkwalificatie

17. Besluit aanbieden scholing of opleiding na 6 maanden additionele arbeid aan persoon zonder startkwalificatie
- art. 10a, lid 5 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* premie meewerken niet bemiddelbare

18. Besluit verstrekken premie aan goed meewerkende
niet bemiddelbare als bedoled in art. 10a, lid 1 Participatiewet
- art. 10a, lid 6 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* herbeoordeling kans op arbeid

19. Besluit herbeoordeling na 9 maanden additionele
arbeid op kansen tot inschakeling in arbeidsproces
- art. 10a, lid 8 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* additioneel werk

20. Beoordelen voor afloop termijn 2 jaren of voortzetting additioneel werk kans op inschakeling in arbeidsproces aanmerkelijk verbetert en zo ja, dan
termijn verlengen met 1 jaar voor ander additioneel
werk
- art. 10a, lid 9 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

21. Voor verstrijken termijn drie jaren als bedoeld in
art. 10a, lid 9, beslissen of additioneel werk onder zelfde condities nog eens jaar kan worden
verlengd
- art. 10a, lid 10 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* beschutte werkomgeving

22. Ambtshalve vaststellen of iemand uitsluitend in
een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
heeft en zo ja, er voor zorgen dat betrokkene in
dergelijke situatie werkzaaheden kan verrichten
- art. 10b, leden 1 en 3 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* loonkostensubsidie

23. Besluit op verzoek of aanvrager, dan wel ambtshalve vaststellen, of betrokkene tot de doelgroep
voor loonkostensubsidie behoort
- art. 10c Participatiewet
- art. 1 en 2 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Voorst 2015

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

24. Vaststellen loonwaarde van betrokkene die behoort tot doelgroep loonkostensubsidie en vervolgens subsidie aan werkgever verlenen
- art. 10d, leden 1 en 2 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

25. Betrokkene die tot doelgroep loonkostensubsidie
behoort, gedurende 3 maanden onbeloonde werkzaamheden laten verrichten om diens loonwaarde
te kunnen bepalen
- art. 10d, lid 3 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

26. Jaarlijkse, c.q. driejaarlijkse vaststelling of persoon
die tot doelgroep loonkostensusidie behoort, daartoe nog steeds behoort en ambtshalve de loonwaarde en de loonkostensubsidie opnieuw vaststellen
- art. 10d, lid 5 Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

* leertraject

27. Aanbieden ondersteunig aan personen waarvoor
leertraject is geboden, en die
a. 16 of 17 jaar zijn en waarvoor een leer- of kwalificatieplicht nog niet is verlopen of
b. die tussen 18 en 27 jaar zijn en die nog geen
startkwalificatie hebben behaald
- art. 10f Participatiewet

03.10.09.0

* via periodieke financiële verantwoording naar college

4.2 Onderwijs en onderwijsaccommodaties
* leerplicht

28. Besluit vervangende leerplicht, incl. laatste schooljaar
- art. 3a en 3b Leerplichtwet en art. 9, lid 1
Instructie voor de leerplichtambtenaar en
RMC-functionaris Regio Stedendriehoek 2009

02.10.08.0 / leerplichtambtenaar gemeente
Apeldoorn

* mandaat geldt alleen voor beëdigt leerplichtambtenaar

via besluitenlijst

29. Besluit verlenen vrijstelling inschrijving als leerplichtige bij erkende instelling wegens volgen ander onderwijs
- art. 15 Leerplichtwet en art. 10 Instructie voor de
leerplichtambtenaar en RMC-functionaris Regio
Stedendriehoek 2009

02.10.08.0 / leerplichtambtenaar gemeente
Apeldoorn

* Instructie leerplichtambtenaar toepassen
* mandaat geldt alleen voor beëdigt leerplichtambtenaar

via besluitenlijst

30. Machtiging uitvoeren controle op inschrijving als
leerplichtige
- art. 19 Leerplichtwet en art. 3, lid 7 Instructie voor
de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris Regio
Stedendriehoek 2009

02.03.05.0 / 02.10.08.0 /
leerplichtambtenaar gemeente Apeldoorn

* Instructie leerplichtambtenaar
* mandaat geldt alleen voor beëdigt leerplichtambtenaar

31. Opmaken processen-verbaal in kader handhaving
leerplicht
- art. 19 en 22 Leerplichtwet 1969

leerplichtambtenaar
gemeente Apeldoorn

* instructie: afspraken leerplichtambtenaar Voorst
met Apeldoorn toepassen

32. Machtiging doorzenden gegevens verhuisde leerplichtige leerling naar andere gemeente
- art. 3, lid 2 Leerplichtregeling 1995 en art. 3,
lid 9 Instructie voor de leerplichtambtenaar en
RMC-functionaris Regio Stedendriehoek 2009

02.03.05.0 / 02.10.08.0 /
leerplichtambtenaar gemeente Apeldoorn

* Instructie leerplichtambtenaar toepassen
* mandaat geldt alleen voor beëdigt leerplichtambtenaar

33. Beslissen op aanvraag als bedoeld in art. 1.22 Wet
kinderopvang
- art. 1.28 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
- art. 3 Alg. subsidieverordening

02.14.09.0 / 02.03.05.0

* instructie: aanvraag bespreken met klantmanagers via besluitenlijst
werk en inkomen indien aanvrager uitkeringsgerechtigd is

34. Beslissen op aanvraag in exploitatie nemen voorziening voor kinderopvang (opname in landelijk register
kinderopvang -LRK-)
- art. 1.45 t/m art. 1.47 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

02.14.09.0 en 02.03.05.0

* mandaat geldt alleen bij volgen advies GGD

via besluitenlijst

35. Geven aanwijzing bij niet naleven voorschriften door
houder kinderopvangvoorziening
- art. 1.65 en 1.66 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

02.14.09.0

* mandaat geldt alleen bij volgen advies GGD

via besluitenlijst

4.5 Jegud en jongerenwerk
* Kinderopvang

4.7 Jeugdzorg
* toegang jeugdhulp, c.q. inventarisatie
hulpvraag, gesprek, c.a.

36. Registreren datum hulpvraag, verzamelen gegevens medewerkers kernteam
over situatie jeugdige, vragen ID en afspraak maken CJG, coördinator CJG en
voor een gesprek
medewerkers Frontoffice
- art. 5, leden 1 en 2 Verordening jeugdhulp gemeente Voorst 2015 (hierna Verordening jeugdhulp)
37. Zorgen voor verslaglegging onderzoek, verstrekken
verslag, eventueel aanpassen verslag, en bewaken
dat acties cliënt plaats vinden
- art. 7 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

38. Bepalen dat machtiging voor voorziening jeugdhulp

medewerkers kernteam

na opmaken pv dat zsm toezenden
aan leerplichtambtenaarVoorst

nodig, c.q. vervallen is
- art. 6.1.2, lid 5, jo. lid 6, art. 6.1.12, art. 6.2.2 en
art.10.5 Jeugdwet

CJG en coördinator CJG

39. Maken afspraken met meldingsbevoegdheden
over gebruik verwijsindex
- art. 7.1.3.1, jo. art. 7.1.1.2, leden 1 en 2 onder b
Jeugdwet

coördinator CJG en beleidsmedewerker jeugd

40. Nagaan of meldingsbevoegden contact met elkaar
hebben opgenomen
- art. 7.1.3.2 Jeugdwet

cordinator CJG

41. Aanmerken ondertekende verzoek als aanvraag
jeugdhulp
- art. 8, lid 2 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

42. Doorzenden gegevens jeugdige die is verhuisd naar
andere woongemeente
- art. 10.4, lid 4 Jeugdwet

leden kernteam CJG

47. Treffen, c.q. weigeren voorziening bij meerdere oorzaken en diverse wetgeving
- art. 1.2, leden 2 t/m 4 Jeugdwet
- art. 1.2, leden 2 t/m 4 Besluit Jeugdwet
- art. 3, lid 1 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

48. Toekennen individuele voorziening onder nader toe
te kennen gronden uit verordening, dan wel bij een
verwijzing als bedoeld in aritkel 3, lid 2 van de Verordening jeugdhulp
- art. 9 en 10 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

49. Treffen voorziening t.a.v. in Nederland rechtmatig
verblijvende jongeren
- art. 1.3, leden 2 t/m 5 Jeugdwet

coördinator CJG

50. Treffen voorziening t.b.v. jeugdhulp en informeren
betrokkenen over beschikbaarheid vertrouwenspersoon
- art. 2.3, 2.7, leden 1 t/m 3 Jeugdwet
- art. 4.1.3 Besluit Jeugdwet

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* Raad voor de Kinderbescherming

51. Verzoek indienen bij Raad voor de Kinderbescherming bij oordeel dat onderzoek i.k.v. gezag over
minderjarige nodig is
- art. 2.4 Jeugdwet

coördinator CJG en leden
kernteam

* specifieke verzoeken

52. Beslissen op verzoek om toeleiding naar een overige voorziening of toekenning van door college te
verlenen individuele voorziening
- art 3, lid 1 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

* kinderbescherming

53. Zorgen voor inzet jeugdhulp op aanwijzing rechter
c.q. andere aangewezene i.k.v. kinderbeschermingsregel nodig bij uitvoering strafrechtelijke beslissing reclassering, c.q. jeugdreclassering
- art. 3, lid 3 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

* spoed

54. Bij spoed met spoed een spoedeisende voorziening treffen, dan wel vragen om een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in Hfdst 6 wet
- art. 3, lid 4 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

* belasten anderen dan deskundige

55. Belasten anderen dan deskundigen met hulpverlening mits kwaltiteit van dienstverlening daardoor
niet afneemt
- art. 5.1.1, lid 2 Besluit Jeugdwet

coördinator CJG

* beroep op kostenloze ondersteuning

56. Zorgen voor en attenderen op mogelijkheid beroep
op onafhankelijke, kostenloze cliëntondersteuning
in belang cliënt
- art. 4, leden 1 en 2 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* treffen voorziening

* treffen voorziening geldt alleen voor coördinator
CJG

* bepalen omvang/aard hulp

57. In gesprek tussen deskundige en jeugdige en/of
ouders alle aspecten benodigd voor jeugdhulp bepalen
- art. 6, leden 1 en 3 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* inning ouderbijdrage

58. Ouders op hoogte stellen van ouderbijdrage en over
de wijze van innen
- art. 6, lid 2 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* procedure informatie

59. Ouders inlichten over gang van zaken bij gesprek,
hun rechten en plichten, vervolgprocedure en
verzoek toestemming voor verwerken gegevens
- art. 6, lid 3 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* afzien van gesprek

60. Besluit, in overleg met jeugdige, of ouders, om af
te zien van gesprek
- art. 6, lid 4 Verordening jeugdhulp

medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

* pgb

61. Besluit al dan niet toekennen pgb als opgenomen
in art. 8.1.1 Jeugdwet
- art. 11 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

62. Besluit individuele voorziening, c.q. pgb te herzien,
dan wel in te trekken en eventueel terugvorderen
geldwaarde van genoten voorziening
- art. 8.1.4 Jeugdwet
- art. 12, leden 2 t/m 4 Verordening jeugdhulp

coördinator CJG

63. Onderzoeken besteding pgb's uit oogpunt van geleverde zorg, al dan niet streekproefsgewijs
- art. 12, lid 5 Verordening jeugdhulp

beleidsmedewerker jeugd

* verantwoording beleid

64. Verstrekken gegevens aan Ministeries met als
doel een zorgvuldig en samenhangend jeugdbeleid
te kunnen voeren, c.q. de stelselverantwoordelijk
heid te waarborgen
- art. 7.4.2, jo. art. 7.4.1, lid 1 Jeugdwet
- art. 8.1.5 en 8.1.6 Jeugdwet
- art. 8.1.1 t/m 8.1.4 en
- art. 11 en 12 Verordening jeugdhulp

beleidsmedewerker jeugd

* gemeentelijk beleid

65. Verwerken informatie t.b.v. gemeentelijk beleid
- art. 7.4.1, lid 2 Jeugdwet

beleidsmedewerker jeugd

* ouderbijdrage

66. Mededeling doen over besluiten ouderbijdrage aan
orgaan belast met inning daarvan
- art. 8.2.3, lid 2 Jeugdwet

beleidsmedewerker jeugd,
medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

67. Het CAK in kennis stellen van ontbreken betalingsverplichting ouderbijdrage bij bezwaar
- art. 8.1.3 Besluit Jeugdwet

medewerkers kernteam en
coördinator CJG

68. De ouderbijdrage buiten invordering stellen indien
ouder(s) in nader genoemde situatie terecht is/zijn
gekomen
- art. 8.1.4 Besluit Jeugdwet

beleidsmedewerker jeugd,
medewerkers kernteam
CJG en coördinator CJG

69. Jeugdigen en ouders er op wijzen dat ze zich kunnen laten
medewerkers kernteam en
bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon coördinator CJG
- art. 14 Verordening jeugdhulp
5.5 Inkomensvoorzieningen
5.6 Armoedebestrijding
* bijstand

70. Besluit al dan niet toekennen bijstand, c.q. beëindigen recht op bijstand, incl. beslissing terugvorderen of verhaal
- art. 11, 13 t/m 16 en 19 Participatiewet

03.10.09.0, 03.12.09.0 en
manager eenheid Werkplein
Activerium Apeldoorn

* jongeren met kosten boven bijstandsnorm

71. Besluit al dan niet toekennen bijzondere bijstand
aan persoon van 18, 19 of 20 jaar wiens noodzakelijke kosten uitgaan boven de bijstandsnorm en die
geen beroep kan doen op zijn ouders op gronden
genoemd onder a en b artikel 12 Participatiew.
- art. 12 en 13 Participatiewet

03.10.09.1 en 03.12.09.0

* mandaat voor 03.10.09.0 geldt niet voor beëindigen* via besluitenlijst
recht op bijstand, terugvordering en verhaal
* manager Apeldoorn mag ondermandaat verlenen

* via besluitenlijst

* hardheidsclausule

72. In afwijking van wet (par. 2.2) en zonder recht op
bijstand bij zeer dringende redenen toch bijstand
verlenen
- art. 16 Participatiewet

03.12.09.0

* via besluitenlijst

73. Opvragen alle feiten, omstandigheden en documenten die van invloed kunnen zijn bij beoordeling
recht op arbeidsinschakeling of recht op bijstand
- art. 17 Participatiewet

03.10.09.1 en 03.12.09.0

* maatregel

74. Besluit opleggen of afzien maatregel, incl. horen
en bepalen ingangsdatum en tijdvak
- art. 18 Participatiewet
- art. 2 of 4 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ
- hoofdstuk 5 Afstemmingsverordening Participatiewet met inachtneming feitelijke situatie betrokkene met inachtneming verplichtingen uit art. 18,
lid 1
- art. 18, lid 11 Participatiewet
- Hoofdstuk 3 Afstemmingsverordening Participatiewet

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag ondermandaat verlenen

* via besluitenlijst

* bestuurlijke boete

75. Besluit al dan niet opleggen bestuurlijke boete tot
ten hoogste benadelingsbedrag (teveel betaalde
bijstand) met diverse uitzonderingen
- art. 18a Participatiewet

03.12.09.0 en manager
02.16.10.0
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag ondermandaat verlenen

* via besluitenlijst

* spreken in Nederlands

76. Besluit al dan niet verlagen bijstand bij redelijk vermoeden dat belanghebbende niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
- art. 18b Participatiewet

03.12.09.0

* bewijs commerciële huur

77. Verzoek aan belanghebbende om huurovereenkomst en bewijs van betaling van commerciële
huur te overleggen
- art. 22a, lid 5 Participatiewet

03.10.09.0

* verhoging/verlaging

78. Besluit vaststellen hoogte, verhogen norm met toeslag, verlagen norm, afwijkend vaststellen toeslag,
eventueel vaststellen afwijkende periode bijstand
- art. 25 - 29 en art 45, lid 2 Participatiewet
- art. 7 Verord.verhoging of verlaging van de
bijstandsnorm

03.10.09.1 en 03.12.09.0

* mandaat voor 03.10.09.0 geldt niet voor vaststellen * via besluitenlijst
geen recht op bijstand en vaststellen afwijkende
periode

* bijzondere bijstand

79. Besluit op verzoek om bijzondere bijstand
- art. 35, 13 t/m 16 en 19 Participatiewet

03.10.09.1 en 03.12.09.0

* besluit tot weigeren geldt alleen voor 03.12.09.0
* via besluitenlijst
* mandaat voor 03.10.09.1 geldt niet voor bijzondere
bijstand > € 400 incidenteel en € 75 p/mnd (bij periodieke bijstand)

* individuele inkomenstoeslag

80. Besluit verlenen dan wel afwijzen verzoek om individuele inkomenstoeslag
- art. 36 Participatiewet
- art. 1 t/m 4 Verordening individuele inkomenstoeslag

03.10.09.1 en 03.12.09.0

* mandaat voor afwijzen verzoek geldt alleen voor
03.12.09.0

* adres gegevens

81. Beschikbaar stellen briefadres aan belanghebbende bijstand zonder adres, respectievelijk besluit
opschorten recht op bijstand voor belanghebbenden zonder adres, respectievelijk gelegenheid geven aanpassen adres
- art. 40 Participatiewet

03.10.09.0, 03.10.09.1 en
03.12.09.0

* via besluitenlijst

* geschil

82. Besluit aanhangig maken geschil
- art. 42 Participatiewet

02.16.10.0

* via besluitenlijst

* begeleiding bij recht op bijstand

83. Besluit vaststellen al dan niet hebben recht op bijstand en besluit toekennen bijstand, alsmede
begeleiden belanghebbende o.b.v. plan van aanpak
- art. 43 - 44a en 45, lid 2 Participatiewet

03.10.09.1 en 03.12.09.0

02.16.10.0

* via besluitenlijst

02.16.10.0

* via besluitenlijst

* via besluitenlijst

* via besluitenlijst

* mandaat voor 03.10.09.0 geldt niet voor vaststellen * via besluitenlijst, incl. besluigeen recht op bijstand, terugvordering en verhaal
ten in Apeldoorn
* mandaat geldt niet voor verlenen bijstand o.g.v.
art. 16 Participatiewet

* bijstand via geldlening

84. Besluit toekennen bijstand in vorm geldlening, incl.
daaraan te verbinden voorwaarden tot meerdere
zekerheid of in vorm borgtocht en royement hypotheek
- art. 48, leden 2, 3 en 4 Participatiewet

03.12.09.0

02.16.10.0

* via besluitenlijst

* bijstand via borgtocht

85. Besluit toekennen bijzondere bijstand in vorm
borgtocht
- art. 49 Participatiewet

03.12.09.0

02.16.10.0

via besluitenlijst

* bijstand via renteloze geldlening

86. Besluit verlenen voorschot in vorm renteloze geldlening
- art. 52 Participatiewet

03.12.09.0

via besluitenlijst

* bewijs

87. Besluit bepalen te verstrekken gegevens, over te
leggen bewijsstukken (o.a. van eigen identiteit),
wijze en tijdstip van verstrekken informatie
- art. 17, lid 1 en 53a, lid 1 Participatiewet

03.10.09.0 en 03.12.09.0

via besluitenlijst

* controle gegevens

88. Onderzoek persoonlijke- of gezinssituatie na aanvraag bijstand
- art. 53a, lid 2 Participatiewet

03.10.09.0 en 03.12.09.0

via besluitenlijst

* besluitvorming na conclusie gewijzigde
(gezins)omstandigheden

89. Besluit korten op bijstand en/of aanpassen uitkering, dan wel opschorten bijstand na conclusie
foute informatie en kans leveren tegenbewijs
- art.53a, leden 3 t/m 5 Participatiewet

03.10.09.0, 03.12.09.0
en manager eenheid
Werkplein Activerium
Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

via besluitenlijst

* opschorting bijstand en heronderzoek

90. Belanghebbende berichten over opschorten bijstand en (her)onderzoek gegevens op juistheid
- art. 53a, lid 6 en 54 Participatiewet

03.10.09.0, 03.12.09.0
en manager eenheid
Werkplein Activerium
Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

via besluitenlijst

* aanvullende en nadere verplichtingen

91. Opleggen nadere verplichtingen als arbeidsinschakeling
- art. 56 Participatiewet

03.10.09.0 en 03.12.09.0

via besluitenlijst

* verantwoordelijkheden

92. Overnemen verantwoordelijkheden belanghebbende
en handelen namens belanghebbende
- art. 57 Participatiewet

03.10.09.0, 03.12.09.0

via besluitenlijst

* terugvordering c.a.

93. Besluit terugvorderen bijstand c.a.
- paragraaf 6.4 Participatiewet

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

via besluitenlijst

* verhaal halen

94. Besluit verhaal halen c.a.
- paragraaf 6.5 Participatiewet
- art. 479b t/m 479q Wetb.Burg.Rechtsv.

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

via besluitenlijst

* gegevensuitwisseling

95. Machtiging opvragen inlichtingen, opgaven en verstrekken informatie aan derden in kader uitvoering
Participatiewet c.a.
- paragraaf 6.6 Participatiewet

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* Manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

* info geven i.k.v. toezicht

96. Verstrekken informatie in kader toezicht c.a. aan
Minister
- paragraaf 7.3 Particiaptiewet

03.17.10.0

* faillissement

97. Besluit tot afgeven verklaring als bedoeld in artikel
285, lid 1f en lid 2 van de Faillissementswet
- besluit beleidsregels debiteurenbeleid d.d. 22
22 juni 1999, nr. G 116

directeur stadsbank
Apeldoorn

* directeur stadsbank mag ondermandaat
aan eigen medewerkers verlenen
* machtiging 03.10.09.0 geldt alleen voor IOAW

* IOAW/IOAZ

98. Besluit al dan niet toekennen uitkering en nemen
daarmee annexe besluiten
- Hoofdstuk 2 IOAW/IOAZ
- art. 479b t/m 479q Wetb.Burg.Rechtsvordering

03.10.09.0, 03.12.09.0
en manager eenheid
Werkplein Activerium
Apeldoorn

* mandaat voor 03.10.09.0 geldt niet voor negatief
besluit (geen recht op uitkering)
* manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

99. Besluit aanhangig maken geschil
- art. 12 IOAW / IOAZ

02.16.10.0

02.16.10.0

via besluitenlijst

* Bbz

5.7 Doelgroepenvervoer
* leerlingenvervoer

100. Verstrekken informatie in kader toezicht c.a.
- art. 55 IOAW / IOAZ

03.17.10.0

101. Laten taxeren waarde onroerende zaken en
vaststellen waarde bezittingen
- art. 8 Bbz

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* Manager Apeldoorn mag machtiging aan eigen
medewerkers doorgeven

102. Besluit al dan niet verlenen bijstand en nemen
daarmee annexe besluiten
- art. 10, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29,
38, 39, 42 en 43 Bbz

03.12.09.0 en manager
eenheid Werkplein Activerium Apeldoorn

* mandaat voor 03.10.09.0 geldt niet voor negatief
besluit (geen recht op uitkering)
* Manager Apeldoorn mag ondermandaat aan eigen via besluitenlijst
medewerkers verlenen

via besluitenlijst

103. Besluit op aanvraag vervoersvoorziening, verdagen 02.03.05.0
besluit, vaststellen wijziging aanspraak op vervoersvoorziening en toestaan zelf te (laten) vervoeren
- art. 2, lid 1, 5, lid 5 en 6, leden 2 en 3 en 14, lid 1
Verordening leerlingenvervoer

via besluitenlijst

104. Bepalen wijze en tijdstip uitbetaling en duur en verrekenen, c.q. terugvorderen bekostiging
- art. 4 en 6, lid 4 Verordening leerlingenvervoer

02.03.05.0

via besluitenlijst

105. Vaststellen aanvraagformulier vervoersvoorziening
- art. 5, lid 1 Verordening leerlingenvervoer

02.03.05.0

106. Verzoek verstrekken aanvullende gegevens bij aan- 02.03.05.0
vraag leerlingenvervoer en inwinnen adviezen bij
aanvraag
- art. 5, lid 3, 14, lid 1, 16, 17, 18, 20, 25 en 26
Verordening leerlingenvervoer
5.8 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo)

107. beslissen op verzoek maatwerkvoorziening
a. voor zelfredzaamheid en participatie in de
thuissituatie,
b. bij beschermd wonen,
c. voor opvang i.k.v. eigen veiligheid
- art. 1.2.1, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5 Wmo

03.10.09.1 en B&W Apeldoorn

108. beslissen op verzoek maatwerkvoorziening voor
vreemdeling zonder rechtmatig verblijf
- art. 1.2.2, lid 3 Wmo

03.10.09.1

via besluitenlijst

109. beslissen op aanvraag tegemoetkoming meerkosten van
03.10.09.1
personen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen
- art. 17 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015 (hierna Verordening Wmo)

via besluitenlijst

110. mededeling doen van door college vastgestelde
eigen bijdragen aan CAK
- art. 2.1.4, lid 7 Wmo

* mandaat 'beschermd wonen' geldt alleen voor B&W
Apeldoorn
* toepassen Nota beschermd wonen gem.Voorst
van 7 juli 2015

03.10.09.1

111. besluit afzien van eigen bijdrage voor aangevraagde 03.10.09.1
voorziening indien daarover een advies is uitgebracht
- art. 3.8, lid 4 onderdeel c Uitv.besluit Wmo 2015
112. verzenden ontvangstbevestiging melding hulpvraag
- art. 2.3.2, lid 1 Wmo 2015
- art. 2, lid 2 Verordening Wmo

03.10.07.0 en administratief
medewerker zorg

113. verzamelen informatie t.b.v. onderzoek situatie
cliënt, inclusief maken afspraak voor gesprek
- art. 4, lid 1 Verordening Wmo

03.10.09.1, medew. Kernteam Wmo, hierna mw KT,
wijkverpleegkundige, medewerker Algemeen Maatschappelijk Werk, hierna
mw. AMW, ouderenadviseur, medew. MEE Veluwe,
coördinator huiselijk geweld,
hierna CHG

114. besluit afzien vooronderzoek
- art. 4, lid 3 Verordening Wmo

03.10.09.1 en mw KT

via besluitenlijst

115. verrichten vooronderzoek, voeren gesprek en maken
verslag bij melding behoefte aan maatschappelijke
ondersteuning
- art. 2.3.2, leden 4, 5 en 8 Wmo
- art. 4, 5 en 6 Verordening Wmo

03.10.09.1, mw KT, wijkverpleegkundige, mw AMW,
ouderenadviseur, medew.
MEE Veluwe en CHG

116. cliënt op hoogte stellen van mogelijkheid persoonlijk
plan te overhandigen binnen 7 dagen na melding
- art. 2.3.2, lid 2 Wmo
- art. 4, lid 4 Verordening Wmo

03.10.09.1, mw KT, wijkverpleegkundige, mw AMW,
ouderenadviseur, medew.
MEE Veluwe en CHG

117. cliënt op hoogte stellen van mogelijkheid tot gratis
cliëntondersteuning
- art. 2.3.2, lid 3 Wmo
- art. 3, lid 2 Verordening Wmo

03.10.09.1, mw KT, wijkverpleegkundige, mw. AMW,
ouderenadviseur, medew.
MEE Veluwe, CHG en medew. Frontoffice

118. cliënt attenderen op mogelijkheden persoonsgebon- 03.10.09.1, mw KT, wijkverden budget
pleegkundige, mw. AMW,
- art. 2.3.2, lid 6 Wmo
ouderenadviseur, medew.
MEE Veluwe en CHG
119. verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening
in spoedeisende gevallen
- art. 2.3.3 Wmo
- art. 2, lid 3 Verordening Wmo

03.10.09.1

120. vaststellen identiteit aanvrager maatwerkvoorziening 03.10.09.1, medewerkers
- art. 2.3.4 Wmo
frontoffice, mw. KT, wijkverpleegkundige, mw AMW,
ouderenadviseur, medew.
MEE Veluwe en CHG
121. besluit aanmerken verslag vooronderzoek als aanvraag
- art. 7, lid 2 Verordening Wmo

03.10.09.1 en mw KT

122. verzoek om onafhankelijk advies indienen bij aangewezen instantie
- art. 9 Verordening Wmo

03.10.09.1

123. beslissen op verzoek om persoonsgebonden budget 03.10.09.1
- art. 2.3.6 Wmo
- art. 11 Verordening Wmo
124. verrichten periodiek onderzoek of recht op voorziening nog ongewijzigd kan blijven
- art. 2.3.9 Wmo

03.10.09.1 en mw KT

125. beslissen tot herziening, terugvordering, dan wel
intrekken eerder genomen besluit
- art. 2.3.10 Wmo
- art. 15 Verordening Wmo

03.10.09.1, senior klantmanager Wmo

126. verrichten onderzoek naar besteding pgb
- art. 15, lid 7 Verordening Wmo

03.10.09.1 en mw KT

127. toezien op naleving medezeggenschapsregelingen
aanbieders
- art. 20, lid 2 Verordening Wmo

03.20.10.a

128. besluit terugvorderen ten onrechte genoten maatwerkvoorziening
- art. 2.4.1 Wmo

03.10.09.1

129. verrichten tevredenheidsonderzoek bij cliënten
- art. 2.5.1 Wmo

03.20.10.a

130. kosteloos verstrekken gegevens aan Minister
- art. 2.5.2 Wmo

03.20.10.a

131. verwerken persoonsgegevens cliënten
- art. 5.1.1, 5.2.1 en 5.2.9 Wmo

03.10.09.1, mw. KT, wijkverpleegkundige, mw AMW

en ouderenadviseur
132. verstrekken inzage in beheer persoonsgegevens
- art. 5.3.2 en 5.3.3 Wmo

03.10.09.1, 03.10.07.0 en
mw. KT

133. besluit verstrekken inzage in persoonsgegevens
t.b.v. statistiek of wetenschappelijk onderzoek
- art. 5.3.6 Wmo

03.20.10.a

134. verstrekken gegevens i.k.v. uitvoering afspraken
met zorgverzekeraars
- art. 5.4.1, lid 4 Wmo

03.20.10.a

