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Registratie
Agendapunt

Onderwerp
Delegatie en mandaat
Voorstel
In te stemmen met de wijzigingen in het delegatie- en mandaatregister
Aanleiding
Er vindt een actualisatie van het delegatie- en mandaatregister plaats.
Overwegingen
Overwegende dat
- de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) in werking is getreden op grond
waarvan uw raad op verzoeken zou moeten beslissen en het voor een efficiënte
uitvoering van deze wetgeving wenselijk is de besluitvorming te delegeren aan het
college;
- de bevoegdheden op grond van de Wet op het primair onderwijs zijn gewijzigd,
zodat uw raad geen bevoegdheden meer heeft om te delegeren en het gewenst is
een actueel en accuraat register gepubliceerd te hebben zodat deze regel uit het
register verwijderd kan worden.
Effecten
Uw raad draagt de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken die gedaan worden op
grond van de Who over aan het college.
Er ontstaat een actueel en accuraat delegatie- en mandaatregister.
Beleid en regelgeving
diverse
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
n.v.t.
Vervolgaanpak
Publicatie via DROP/GVOP na vaststelling
Communicatie
Publicatie op www.overheid.nl
Relevante informatie
Het delegatie- en mandaatbesluit

Het geactualiseerde delegatie- en mandaatregister

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan
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Registratie

Onderwerp
Delegatie en mandaat
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018 ;
gelet op,
(hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;
overwegende dat,
- de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) in werking is getreden op grond
waarvan uw raad op verzoeken zou moeten beslissen en het voor een efficiënte
uitvoering van deze wetgeving wenselijk is de besluitvorming te delegeren aan het
college;
- de bevoegdheden op grond van de Wet op het primair onderwijs zijn gewijzigd,
zodat uw raad geen bevoegdheden meer heeft om te delegeren en het gewenst is
een actueel en accuraat register gepubliceerd te hebben zodat deze regel uit het
register verwijderd kan worden;
- het in verband met een gewijzigde interne taakverdeling bij BFJz voor een
efficiënte afhandeling van klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb
wenselijk is de bevoegdheden voor het procedureel behandelen van klachten
(ook) aan de juridisch medewerkers en de juridisch administratief medewerkers
van de afdeling BFJz over te dragen.
Besluit
1. de bevoegdheden over te dragen aan het college voor besluiten op verzoeken op
grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie in zaken die de raad aangaan;
2. de bevoegdheden over te dragen aan (ook) de juridisch medewerkers en de juridisch
administratief medewerkers van de afdeling BFJz voor het procedureel behandelen van
klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet Bestuursrecht in zaken die de
raad aangaan;
3. Vast te stellen de wijziging van de Delegatie- en mandaatregeling.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juli 2018 .
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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