
Bevoegdheden bestuurscommissies 
In deze bijlage zijn op hoofdlijnen de bevoegdheden opgenomen die aan de 
bestuurscommissies worden toegekend. In de definitieve versie van de verordening 
worden deze bevoegdheden nog nader juridisch uitgewerkt door de bij de 
bevoegdheden behorende wetsartikelen te vermelden. Overigens maken de 
bevoegdheden van de burgemeester inzake de openbare orde en veiligheid geen 
onderdeel uit van de verordening. Hier wordt door middel van mandatering vorm en 
inhoud aan gegeven. 
 
1. Gebiedsontwikkeling voor projecten tot een bepaalde omvang (tot € 5 miljoen en 

tussen € 5 en indicatief € 25 miljoen) en complexiteit. Projecten krijgen zo één 
eigenaar. De bevoegdheden voor gebiedsontwikkeling omvatten: 

a. lokale bestemmingsplannen voorbereiden binnen stedelijke 
 beleidskaders; 

b. gebiedsontwikkeling en -uitvoering tot een bepaalde omvang (tot  
 € 5 miljoen en tussen € 5 en indicatief € 25 miljoen) en complexiteit; 

c. gronduitgiftes en erfpachtbeheer binnen stedelijke beleidskaders; 
d. de hiermee samenhangende vergunningverlening en handhaving. 

2. Openbare ruimte, groen en parken: invulling en beheer binnen stedelijke 
beleidskaders (‘Puccini’). 

3. Afval: inzameling binnen stedelijke kaders. 
4. Welstand en monumenten: invulling en uitvoering van stedelijke beleidskaders. 
5. Wonen: uitvoering woonbeleid binnen stedelijk beleidskader en uitvoeringsregels 

(incl. handhaving op basis van de WRO, bouwregelgeving en de Woningwet). 
6. Economie: invulling en uitvoering van stedelijk economisch beleid. 
7. Klimaat en energie: uitvoering van stedelijk beleid. 
8. Wegen: onderhoud en herprofilering van het secundair/onderliggend wegennet. 
9. Parkeren: uitvoering van het stedelijk parkeerbeleid. 
10. Gebouwenbeheer: uitvoering binnen stedelijke beleidskaders vastgoedbeleid. 
11. Waterbeheer: uitvoering binnen stedelijke kaders. Nautisch beheer: bevoegdheid 

vergunningverlening en handhaving. 
12. Welzijn (inclusief jongerenwerk): het ontwikkelen en uitvoeren van 

welzijnsactiviteiten gericht op het bevorderen van sociale samenhang en 
maatschappelijke participatie. 

13. Schuldhulpverlening: uitvoering binnen stedelijke kaders. 
14. Maatschappelijke ondersteuning: het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van 

pluspakketten voor algemene Wmo-voorzieningen in aanvulling op het stedelijk 
basispakket. 

15. Jeugdgezondheidszorg: het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van 
pluspakketten in aanvulling op het stedelijke basispakket. 

16. Vrijwilligerswerk en mantelzorg: het versterken van vrijwillige inzet en mantelzorg 
binnen stedelijke kaders. 

17. Diversiteit en discriminatie: invulling en uitvoering van stedelijk beleid. 
18. Kunst in de openbare ruimte, buurtgebonden cultuurinitiatieven en 

cultuureducatie binnen stedelijke kaders. 
19. Sport: invulling en uitvoering van stedelijke beleidskaders. 
20. Wet op de lijkbezorging: niet-ruimtelijke uitvoeringstaken, incl. vaststellen 

lijkbezorgingsrechten en beslisrecht over verlenging termijn lijkbezorging. 
21. Inspraak, initiatief en burgerparticipatie. 



22. Subsidieverlening binnen de kaders van de stedelijke subsidieverordening en in 
relatie tot gedelegeerde bevoegdheden. 

23. Vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot de gedelegeerde 
bevoegdheden.; 

 


